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APRESENTAÇÃO 

A idéia de realizar um trabalho que versasse sobre o economista Eugênio 

Gudin, sobretudo destacando suas influências, reflexões e opiniões acerca da 

condução da política econômica brasileira entre os anos de 1944 a 1960, ou seja, 

entre o imediato pós-guerra até a conclusão do processo de substituição de 

importações no Brasil, partiu da experiência de alguns anos ministrando a disciplina de 

Economia Brasileira e Contemporânea para o curso de graduação em Ciências 

Econômicas. 

Efetivamente, não é possível tratar esta temática sem que se tome uma série 

de posições no plano teórico. Por outro lado, não se assume nenhum posicionamento 

no plano intelectual sem que para tanto, ao menos grande parte da responsabilidade 

venha da fonnação de base do mesmo indivíduo. 

A maior parte da formação acadêmica que obtive ao longo dos anos de 

graduação esteve vinculada a uma leitura onde o pensamento liberal, especialmente 

no Brasil, aparece como uma versão anacrônica do /aissez-faire estrangeiro. Sua 

inconsistência frente ao quadro que marcava as economias que tiveram passado 

colonial, de cunho exploratório, imbuía seus representantes de instrumentais pouco 

aptos no sentido de apresentar soluções mediante a demanda por desenvolvimento. 

Partimos então do pressuposto de que as especificidades da economia 

brasileira não podem ser relegadas a segundo plano ao se anali.sar a evolução 

histórica da economia. Da mesma fonna, reconhece-se que o capitalismo não é um 

sistema a-histórico, isto é, não pode ser visto como técnica de produção e portanto 

identificado em vários momentos da história da humanidade. Portanto, a perspectiva 

pela qual se vislumbra o capitalismo brasileiro não pode encontrar pontos de 

indentificação efetiva com o pensamento de Eugênio Gudin, cuja influência e leitura 

sobre a condução da política econômica brasileira entre 1946 e 1960 constituiu o 

objeto de pesquisa do presente trabalho. 
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Justamente de um evidente preconceito, derivado de tal formação frente ao 

tratamento do pensamento liberal no Brasil, é que nasceu o grande desafio de abraçar 

o objeto de estudo. Dentre os vários campos de pesquisa que permanecem sub

explorados nos meios acadêmicos brasileiros, a análise do pensamento econômico 

brasileiro merece destaque e com certeza, vem ganhando espaço crescente. Isto, 

justamente porque apresenta ricas oportunidades de contribuir para que se aprofunde 

a leitura, nos múltiplos aspectos, da história do Brasil. 

Frente ao desafio de conhecer o papel do pensamento econômico liberal no 

Brasil, surgiu a necessidade de destacar a atuação e as proposições do principal 

protagonista da corrente liberal, que pode ser tomado como uma espécie de guardião 

deste ideário a nível nacional. Certamente que isto não poderia ser realizado se não 

se percebesse a complexidade da história econômica do Brasil. E além disso, a 

composição de interesses diversos, a aparente calmaria, num contexto de mudanças 

profundas, e sobretudo a fragilidade política das experiências democráticas 

incontestavelmente presentes na realidade brasileira. 

O fato mais curioso ao longo do período tratado está na submissão do 

pensamento liberal brasileiro, colocada numa espécie de segundo plano, sobretudo 

abafado pelas bravatas do governo JK. Chega-se mesmo à alusão de que a economia 

liberal no Brasil, neste período, teria sido tão profundamente distanciada do modelo 

clássico que teria perdido o elo com suas características essenciais. De fato, na 

medida em que foram obrigados a atuar num contexto profundamente adverso, os 

liberais no Brasil acabaram sendo conduzidos a adaptações teóricas, na busca de 

elementos que pudessem proporcionar suporte prático para o enfrentamento de urna 

realidade muito específica, característica dos países subdesenvolvidos. 

Mediante isso, nada melhor que o discurso e a prática do professor e jornalista 

econômico Eugênio Gudin para testar a veracidade dessas hipóteses. Na verdade, a 

classificação de Gudin como maior representante da corrente liberal no Brasil, ou 

neoliberal, na terminologia adotada por Bielshcowsky (1988), advém do fato de que 
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tenha se posicionado sobre todas as grandes questões da economia brasileira 

enquanto viveu e, especialmente no período analisado. Foi um economista alinhado 

com as grandes questões que perturbaram a ciência econômica. Destacou-se por 

suas preocupações relativas a reinterpretação dos postulados liberais a partir da crise 

dos princípios clássicos no período pós-depressão da década de 30. Ainda assim, sua 

maior contribuição à economia liberal não esteve presa a teorização, mas à 

aplicabilidade prática dos postulados. 

O trabalho de Gudin representou a sistematização dos argumentos liberais, 

tendo em vista as características das economias subdesenvolvidas. Dentre elas, o 

caráter crônico da inflação e a questão do déficit público. Além disto, manteve-se 

atento à necessidade de problematização do liberalismo como forma de garantir sua 

própria preservação em tais economias. Tudo isto permite dizer que tratava-se de um 

economista aplicado por excelência, que buscava na teoria a fonte para compreensão 

das questões concretas vivenciadas à sua época. 

A medida da aceitação do Estado intervencionista era consoante com a ideário 

liberal, onde a atuação do governo jamais tomou-se um elemento intrínseco ao 

sistema. Neste sentido, aceitava a intervenção estatal, mas restringia seu horizonte à 

correção das deficiências do sistema em períodos de depressão econômica, onde não 

vigorasse a situação de pleno emprego. Parafraseando Bobbio (1994: 89), 

MAo contrario dos anarquistas, para quem o Estado é um mal absoluto e deve, pois ser 

eliminado, para o liberal o Estado é sempre um mal, mas é necessmio, devendo 

portanto, ser conservado embora dentro de limites os mais estreitos passiveis. " 

Apesar de toda a relevância de Gudin, como representante do liberalismo no 

Brasil, chegou a ministro da Fazenda por uma única vez, no governo Café Filho 1. Disto 

se conclui que sua atuação diretamente como policy maker foi muito curta, 

especialmente se considerados dois agravantes, tratava-se de um final de mandato, e 

ainda assim, sua permanência se deu por apenas sete meses. Contudo, sua influência 

1 O presidente Café Filho era vice-presidente de Vargas em seu segundo governo, e responsável pela 
complementação do mandato após seu suicldio em 1954. 
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no que se refere à condução da política econômica no Brasil foi muito mais extensa, 

passando pela própria contribuição para formação de muitos daqueles que foram os 

efetivos responsáveis pela condução da política econômica. E talvez mais importante 

que a sua influência na formação de indivíduos que passavam a ocupar cargos-chave 

para a definição dos rumos da mesma, foi a persistência de Gudin na defesa dos 

princípios liberais, na fundamentação dos mesmos e na difusão de suas idéias nos 

meios acadêmicos e empresarias do país. 

Polemista por natureza, Gudin não se furtava ao debate. Contudo, era visível 

sua tendência conservadora, permitindo-se uma certa proximidade da tradição liberal 

do século XIX, onde liberalismo e democracia praticamente puderam ser vistos como 

processos distintos. O que permite tal alusão é o próprio fato de que Gudin chegou a 

apoiar as atitudes de exceção, a própria suspensão dos direitos democráticos . 

... Sou sabidamente daqueles que entendem que, nos países de educa~o 

po/ftica ainda precária, o sistema demoafJtico htl de recorrer, extraordinariamente a 

medidas de exceçao. " .... (Gudin, 1965: 140) 

Por outro lado, sua atuação, especialmente no meio acadêmico, foi de 

enfrentar pela via da argumentação continuada as idéias e práticas a que se 

contrapunha. Justamente em função da trajetória de sua vida e pela persistência e 

clareza com as quais Gudin defendeu os princípios liberais é que podemos considerar, 

de fato, que os impactos das resistências do liberalismo podem ser mensurados 

através de sua atuação no cenário nacional. Na verdade, sua leitura de conjuntura 

econômica representava mais que a opinião de um intelectual comprometido com sua 

época, mas sobretudo de um indivíduo convicto em relação aos princípios que 

defendia, com persistência e brilhantismo. 



PARTEI 

A CRISE DO 

NEOLIBERALISMO E 
SEUS REFLEXOS NO 

BRASIL 



INTRODUÇÃO 

Tendo em vista que o presente trabalho é resultante da reflexão acerca de um 

período consideravelmente longo e de mudanças profundas seja para economia , ou 

mais extensamente para a própria sociedade brasileira, a exposição do tema foi 

organizada em duas partes. 

Os abalos sobre a posição hegemônica do pensamento liberal inaugurada a 

partir da crise de 1929 tomou patente as vulnerabilidades da economia capitalista 

frente ao caráter cíclico do funcionamento do mercado. Abriu, a partir daí, espaço não 

apenas para o intervencionismo de teor keynesiano, para a adoção das políticas anti

cíclicas da qual o New Deal de Roosevelt foi o clássico exemplo no âmbito da 

economia internacional, mas para questionamentos mais profundos acerca da eficácia 

do mercado na alocação dos recursos das economias. Ressonando tal processo, a 

tradição liberal do pensamento econômico brasileiro, compatível com a estrutura 

sócio-econômica de uma economia agro-exportadora, foi sem sombra de dúvidas, 

profundamente abalada a partir da década de 30. 

Tendo em vista que o pano de fundo foi dado por um quadro de profundas 

. mudanças, nesta primeira parte do trabalho buscou-se contextualizar o processo de 

industrialização brasileiro frente ao conjunto de transformações pelas quais passava a 

economia capitalista mundial. Onde vale a pena destacar, tanto os reflexos da crise do 

liberalismo, como o surgimento de perspectivas que se lhe contrapunham. Ainda neste 

sentido, vale a pena destacar o confronto propriamente técnico entre os princípios 

ortodoxos e a prática heterodoxa em termos de política econômica, que se difundiu no 

mundo capitalista, de forma um tanto desordenada, mas com influência crescente. 

Os dois primeiros capítulos que compõem esta primeira parte do trabalho 

procuram apreender um movimento caracterizado tanto por contradições de ordem 

interna, como externa. Primeiramente, tomou-se cuidado de realizar a análise do 

processo de industrialização brasileira como um fruto da negação dos princípios 

liberais. Contudo, a preocupação foi destacar não apenas as contradições que lhe 
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foram notórias, mas também e principalmente a reação da ortodoxia liberal ao longo 

do período tratado, que vai do imediato pós-guerra até o final da década de 50. 

Merecem destaque dois momentos dentro deste período, que embora não seja 

demasiadamente longo é suficientemente carregado de mudanças. Os momentos de 

destaque se referem ao governo Outra (1946/1950) e ao interregno Café Filho (agosto 

de 1954/1956), onde a influência do pensamento conservador fica mais nitidamente 

perceptível. 

Já o segundo capítulo trata especificamente da política econômica, de um 

ponto de vista mais técnico, ou seja, através da análise do confronto entre a ortodoxia 

liberal, da qual Gudin foi o maior destaque no período, e a heterodoxia, que acabava 

sendo consubstanciada na perspectiva industrializante na gestão de política 

econômica. O objetivo maior deste capítulo está, tanto em desnudar a relevância do 

pensamento liberal e de seus paradigmas para o período, como de apurar a linguagem 

que é mais cara aos economistas da escola de Gudin, qual seja a linguagem técnica 

da política econômica. 
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CAPÍTULO 1: REVENDO O PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO 

BRASILEIRO E OS IMPACTOS DA RESISTÊNCIA LIBERAL ENTRE 1946 E 

1954 

A edificação e consolidação do modo capitalista de produção e a construção do 

Estado capitalista no Brasil foram processos desencadeados em momentos distintos. 

Pode-se dizer que o primeiro tenha principiado por volta da década de 1870 com a 

introdução da relação de assalariamento viabilizada pela imigração subvencionada, 

que abasteceu a cafeicultura paulista de mão-de-obra abundante. O segundo 

processo no entanto, foi ainda mais tardio, tendo seu início já no século XX, mais 

especificamente a partir da década de 1930 quando as instituições do Estado 

oligárquico começaram a ser efetivamente suplantadas, decorrendo disto a 

centralização política e a ascensão dos movimentos nacionalistas. 

A partir da década de 30, foram simultaneamente desencadeados, a 

edificação material do Estado, e o aprofundamento da transição para o capitalismo 

propriamente dito, através da mudança do foco central da acumulação de capital , do 

setor agrário para o industrial. A crise de hegemonia do capital agrário-exportador 

abria espaço para um novo padrão de acumulação de capital, mais especificamente 

para que o capital industrial assumisse essa posição. Tal transferência representou o 

passo crucial para consolidar as instituições econômicas e sociais do capitalismo. 

Contudo, apenas foi passível de ser realizada, tendo se dado entre as décadas de 

1930 e 1960, em virtude de uma complexa divisão de tarefas entre Estado e capital 

privado, nacional e estrangeiro. 

A história do capitalismo mundial demonstrou que a importância da atuação do 

Estado na sociedade capitalista, especialmente no momento de transição para a 

moderna sociedade, tendeu a ser crescente. Quanto mais tardiamente se deu o 



14 

processo de transição, maiores as requisições que recaíram sobre o Estado. (Mello, 

1988) Estas, por sua vez, se colocaram no sentido de que uma atuação 

macroeconômica minimamente planejada tomou-se substancial para a recuperação do 

atraso em relação a outras economias que se encontrassem em estágios superiores 

do desenvolvimento sócio-econômico. Desta forma, deixava de ser · viável aos 

retardatários do capitalismo passar por todas as etapas cumpridas por seus 

antecessores. 

Os países que realizaram a transição capitalista no decorrer do século XIX, 

como foram os casos da Alemanha e do Japão, tiveram que saltar etapas, prova disto 

foi a precoce concentração de capital e a formação dos populares cartéis2 na 

Alemanha. Aos que consolidaram o capitalismo ao longo do século XX a negação das 

livres regras do mercado foram ainda mais marcantes. O capitalismo brasileiro pode 

ser visto dentre estes, cujo processo não pode ser pensado sem a presença do 

Estado. 

Tendo em vista que a consolidação do capitalismo brasileiro envolveu um grau 

elevado de intervencionismo estatal, fica em aberto a seguinte questão: o pensamento 

e a prática liberal, cujo primor está na delegação ao mercado da responsabilidade 

maior sobre a definição do grau e do ritmo de desenvolvimento, teria sido 

marginalizada? Ou, a presença contínua e decisiva dos interlocutores do pensamento 

liberal interagiu e determinou o escopo da atuação do Estado brasileiro? 

CONJUNTURA INTERNACIONAL NA DÉCADA DE 30: CRISE DA ORTODOXIA 
LIBERAL 

A década de 30 foi para o capitalismo mundial um marco de profundas 

mudanças, fato este que se refletiu de maneira incontornável sobre a economia 

2 Os cartéis são típicas organizações onde as empresas dominantes em determinado mercado dividem 
sua área de atuação, normalmente combinam preços e formas de elevar as barreiras à entrada de novos 
concorrentes. Apesar destas combinações, não ocorre a perda da autonomia administrativa de cada um 
dos participantes. Sem dúvida implicam em aumento de poder de mercado. mas não chegam a exercer a 
influência monopoHstica típica dos trustes, organizações que foram muito comuns nos EUA até serem 
proibidas no final do século XIX. 
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brasileira. A fim de que se possa dimensionar tais transformações, bem como 

compreendê-las melhor, é importante realizar uma retrospectiva, capaz de 

proporcionar elementos para apreensão dos fatores que induziram à Grande Crise de 

1929. 

Ainda no decorrer do século XIX, as crises capitalistas eram consideradas 

transtornos do processo de crescimento econômico, cuja naturalidade não justificava 

nenhum temor letal. Os economistas, na maioria das vezes, tomavam-nas como 

perturbações do percurso, às quais se seguiam os períodos de prosperidade. 

"No passado, ondas e ciclos, longos, médios e curtos, tinham sido aceitos por 

homens de negócios e economistas mais ou menos como os fazendeiros aceitam o 

clima, que também tem seus altos e baixos. Nada se podia fazer a respeito ... " 

(Hobsbawn, 1997: 92) 

Tratava-se, pois de uma visão propiciada pelo caráter incipiente do sistema. 

Concepção esta que os marxistas viriam perturbar ao propor uma nova linha de 

interpretação do fenômeno. Para tais teóricos, preocupados com a característica 

cíclica do capitalismo, as crises tendiam a se aprofundar, e os intervalos de ocorrência 

dos ciclos a ser cada vez mais curtos, bem como seus efeitos mais perversos para a 

população. Tal alteração seria fruto do processo de concentração de capital que vinha 

constituindo núcleos empresariais com maiores resistências ao ajuste de mercado. 

(Crouzet, 1977) 

A bem da verdade, já a década de 20 havia sido promissora de um cenário de 

grandes transformações na conjuntura internacional. O capitalismo concorrencial dava 

sinais de estar absolutamente superado do ponto de vista da organização industrial, 

enquanto a estrutura política e ideológica do capitalismo não havia desenvolvido 

uniformemente neste mesmo sentido. Tais alterações na estrutura econômica do 

capitalismo ocidental seriam responsáveis por uma crise cujos desdobramentos 

tiveram impactos jamais vistos, ou mesmo imaginados, até então. 
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Até a década de 20, os EUA, nação que vinha assumindo a hegemonia 

econômica do mundo capitalista, viveram uma etapa de prosperidade que criara uma 

série de ilusões típicas de uma nação muito jovem. Uma sociedade que não possuía 

o equilíbrio necessário para perceber que a prosperidade não eliminaria os defeitos do 

modelo econômico, dentre eles a baixa dos lucros, a elevada concentração de renda e 

o crescimento do desemprego estrutural. Em função disso, a ideologia do American 

Way of Ufe foi bruscamente frustrada a partir do momento em que se desencadeou e 

propagou a crise aberta em 1929. 

No entre-guerras, a própria integração econômica internacional dava sinais de 

arrefecimento. O movimento imigratório, como se pode ver através das Tabelas 1 e 2 

sofreu profunda depressão ao longo da primeira metade do século, sendo que a maior 

parte dele era representada pela movimentação rumo aos EUA 

Tabela 1 

:::-.::111::,::1::11,:,::,:11111~--.1111-.11::§s=,m11:::~e:.1:::1,1~1,,:::::::=:=:::,::::::::. 
PERIODO VOLUME (EM MILHOES DE 

··· ········ · · ·· ····· ··················· ·············· ··· ···· · ············· ··· ····'~'º~~~~} .............. ........ ... ..... . 
:1:1::n:r1~~u1.i~:nr::nr::nrrr:t:m::t:'m=::rnnr=::1n::=rt1nttttnn1n::::1:m:::11m:n:= 

1915-1930 5,5 
rttt:t11$1t1~$fll? : :::: ::it:ftt:t:r: ::::::::: ::ut::tr:zs.tt:-: .. ::: ::::::tft':tt:Jtfff 
Fonte: Hobsbawn (1997) in op. cit. (pg. 93) 

Tabela 2 

··:•:::, :::::::::.~:~~iü66'>• ·.·.········:·····:v/s~~~~~~á~'6'~!~•f!!!:~~~~'-
•r1:1t::Jã.11M~111::r:::rn:':':::r:r:unr::ru11:1:t11n'?.t1r:rr:::: ::::::::::rn:rn:n:::rn:::1:rn:: 

1921-1930 0,25 
Fonte: Hobsbawn (1997) in op. cit. (pg. 93) 

A redução no ritmo da integração econômica internacional também pode ser 

visualizada em função da queda do comércio internacional, que ao longo da década 

de 20 manteve-se pouco acima do nível de 1913. Entre 1914 e 1945, praticamente 

mantiveram-se estagnados os níveis do comércio internacional, fato este que toma-se 

mais grave se considerarmos que coincidiu com um momento em que houve a 

inclusão das novas economias capitalistas ao sistema. Também o volume de 
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empréstimos internacionais sofreu uma queda substancial entre 1927 e 1933, em 

tomo de 90%. (Hobsbawn, 1997:93) 

Explicar as origens desta onda estagnadora do capitalismo no entre-guerras 

não constitui uma tarefa de todo simples, na medida em que persistem algumas 

controvérsias a respeito da temática. Basicamente, foram sugeridos dois motivos, o 

primeiro considerava-a um reflexo do novo quadro de forças entre as nações 

desenvolvidas. A superioridade da economia americana, praticamente consolidada 

nesse momento, refletia as características de uma nação autarquizada, praticamente 

auto-suficiente, · e que jamais havia efetivamente dependido do comércio 

intemacional3. Havia, assim, uma espécie de assimetria entre o desenvolvimento da 

economia americana e o resto do mundo. Além disso, não havia a preocupação, por 

parte dos americanos, em agir como uma espécie de estabilizador global. 

Uma segunda linha de argumentação contrapunha à esta idéia o fato de que 

no período, mesmo nações comerciantes de peso, como a Grã-Bretanha e os países 

escandinavos, apresentaram comportamento similar. Baseavam-se na idéia de que o 

crescimento do protecionismo estatal, típico do período, foi , este sim, o grande 

responsável pelo arrefecimento da integração internacional. (Hobsbawn, 1997: 93) 

Dois outros elementos podem ser relevados no âmbito desta discussão, um 

deles se refere ao esforço dos países anglo-saxões em ordenar suas economias de 

acordo com os princípios do padrão-ouro. Apesar do sucesso relativo, tomou limitada 

a mobilidade econômica. Temos ainda o fato de que a zona da derrota e da convulsão 

social, da Alemanha à Rússia sofreram um enorme colapso. A hiperinflação alemã 

chegou a destruir as poupanças privadas tomando o país absolutamente dependente 

de empréstimos externos, portanto altamente vulnerável à Grande Depressão. 

(Hobsbawn, 1997: 94) 

3 Interessante atentar para o discurso de Eugênio Gudin nesse mesmo perlodo, que delegava à 
hegemonia americana e ao seu descompromisso no fomento do comércio internacional, diferentemente 
da Inglaterra, a responsabilidade da crise internacional. Pode-se dizer que Gudin se alinhou à esta linha 
argumentativa, como será posteriormente demonstrado. 
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Através de um crash 4 na Bolsa de Valores de Nova York a crise eclodiu, na 

quinta-feira, 24 de outubro de 1929, que ficou conhecida como a quinta-feira negra. 

Partindo dos EUA, atingiu a todas as nações capitalistas em função das diversas inter

relações estabelecidas no âmbito internacional. Em princípio foi tida por muitos como 

uma crise de caráter efêmero, sem perspectivas de desdobramento por longo tempo. 

O efeito duradouro da crise provou que a avaliação da efemeridade estava 

equivocada. Na verdade, a crise advinha da estrutura produtiva, e acabou 

comprovando ser resultante da superprodução generalizada. A superprodução que 

afetava os países industrializados promovia a redução de importações de matérias

primas e produtos agrícolas desencadeando um processo deflacionário mundial. Por 

outro lado, os países importadores de produtos industrializados, empobrecidos a partir 

daí, foram obrigados a reduzir suas importações agravando ainda mais a situação de 

excesso de oferta. (Souyri, 1977) 

No que se refere às desigualdades dos impactos gerados pela Grande Crise, 

dois elementos são importantes, o primeiro está relacionado ao fato de que o crash 

financeiro provocou, por um lado a eliminação do superávit americano e, por outro, 

selou a crise financeira pela qual vinha passando a Europa. Ambas as dimensões da 

crise impuseram, especialmente à economia alemã, uma exponenciação de sua 

condição de vulnerabilidade. Tanto porque esta dependia dos créditos americanos 

para seu processo de reconstrução no pós - 1 Guerra Mundial, como porque já vinha 

sendo atingida em função da oposição francesa e inglesa à união aduaneira com a 

Áustria. (Crouzet, 1977) 

Durante toda a década de 30, a crise continuou alastrando seus efeitos. Apesar 

de uma certa renovação econômica ocorrida entre 1934 e 1937, a produção 

permanecia inferior aos níveis atingidos antes de 1929. Apenas em 1937 conseguir-

4 O termo ·crash" é utilizado para denominar uma forte queda nas bolsas de valores. 
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se-ia superar aquele parâmetro, mas ainda assim, em 1938 a produção mundial voltou 

a cair. (Souyri, 1977) 

A ausência de soluções para a crise dentro do esquema da economia liberal 

tomou muito complicada a situação dos tomadores de decisões econômicas 

(economistas, homens de negócios e políticos). Ao tempo em que caia o comércio 

mundial em 60%, entre 1929 e 1932, os Estados erguiam barreiras cada vez mais 

elevadas. (Hobsbawn, 1997: 97-98) 

A crise de 29 foi o primeiro grande golpe aos princípios do liberalismo 

econômico, sobretudo quanto ao paradigma da capacidade de ajuste automático do 

mercado na economia capitalista. As tentativas de seguir o receituário clássico de 

correção dos desequilíbrios foram frustradas e acabaram atrasando, na corrida da 

recuperação econômica, aqueles países que não souberam se livrar a tempo dos 

preconceitos no que se refere à ampliação da atuação estatal. Neste sentido, a 

adoção de medidas protecionistas por parte dos governos, difundiu-se 

progressivamente, mas em ritmo desigual entre as nações. Na prática, buscaram-se 

saídas nacionalistas para a crise, ou melhor, cada país seguiu sua própria política 

econômica. 

Nos EUA, a inédita vitória dos democratas em 1932 levou F. D. Roosevelt à 

presidência, cuja plataforma econômica (o New Oeaf) representou um marco na 

mudança da postura do Estado frente ao contexto caracterizado pelo capitalismo 

.monopolista. Dentre as medidas tomadas pelo governo americano estiveram a 

regulamentação do sistema bancário, tendo em vista recuperar a confiabilidade no 

mesmo; medidas no plano monetário, cujo teor levaram ao inflacionamento do 

mercado, buscando a recuperação das margens de retomo aos produtores; o estímulo 

à concentração de capital para evitar os efeitos do excesso de oferta; e a expansão do 

gasto e do investimento públicos para elevar o nível de emprego na economia. 

Sobretudo, deve-se destacar que a experiência americana com o New Deal 
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representava a ação orientada para o mercado interno, com vistas ao ajuste da 

economia americana sem primar pelos valores liberais que haviam regido o sistema 

econômico internacional até então. (Crouzet, 1977) 

Àquela conjuntura, os países da Europa continental contavam com a adesão 

dos EUA a estratégia de defesa do padrão-outro, que implicava em ajustes recessivos 

internos com vistas à valorização das moedas nacionais. O governo Roosevelt não 

apenas não aderiu à tal direcionamento, como ao contrário do que se esperava 

abandonou o padrão-ouro e realizou um embargo ao ouro no país. Explicitava-se a 

discordância sobre o melhor caminho para a estabilização econômica mundial. Ainda 

neste sentido, em 1934 promoveu a desvalorização do dólar frente ao ouro, 

explicitamente almejando os efeitos inflacionistas de tal medida, suscitando a reação 

do setor produtivo americano. Além disso, com a desvalorização cambial o governo 

contribuía para que a Balança Comercial reagisse favoravelmente à retomado do 

crescimento. (Rolfe & Burttle, 1981) 

França e Inglaterra, por outro lado, conduziram o ajuste com maior lentidão, ou 

com maior relutância quanto ao abandono dos princípios liberais que priorizavam o 

ajuste orçamentário do setor público e a recuperação monetária. Isto acabaria por 

explicar as dificuldades também maiores destas economias em voltar à prosperidade 

no mesmo ritmo que a economia americanas. 

O acirramento da concorrência inter-capitalista no plano mundial explicaria o 

elevado percentual de falências empresariais que marcaram o período. Apenas no ano 

de 1932 foram 1.170 falências empresariais decretadas na França e 2.562 nos EUA. A 

resposta mais freqüente a esta conjuntura esteve no estímulo aberto para a 

intensificação do processo de concentração, o que se expressava no fortalecimento 

dos trustes e cartéis. Esta intervenção respaldada na ação dos governos com intuito 

de controlar o nível de oferta e portanto influenciar na formação de preços, foi 

5 Gudin contesta essa linha de interpretação, afirmando que a experiência do New Oeal foi fracassada. 
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acompanhada por ações sobre os salários, tendo em vista minimizar ou evitar sua 

elevação. (Souyri, 1977) 

O pleno emprego da mão-de-obra, ou melhor, a eliminação do desemprego 

massivo tomaram-se objetivos permanentes de vários governos democráticos do pós

guerra. O grande preconizador de políticas que atuassem sobre tais objetivos foi John 

Maynard Keynes (1883-1946), cuja obra maior se consolidou em função da grande 

dêbac/e econômica provocada pela depressão. 

As medidas de teor anti-cíclico foram implementadas de forma muito mais 

explícita e radical pelos países que adotaram regimes nazi-fascistas e sustentaram 

suas ações em aparelhos sindicais legalmente atrelados ao Estado. Já nos países 

democráticos, os sindicatos eram convidados a participar de um pacto em prol da 

reorganização nacional. 

Os países que haviam saído em situação de maior debilidade da 1 Guerra 

Mundial tiveram suas vidas econômica, social e politicamente transformadas de forma 

distinta. Naqueles onde a tradição democrática possuía raízes frágeis, a crise de 

confiança no capitalismo liberal alimentou a idéia de que a solução estaria no 

fortalecimento do governo. Para Moore (1975) existem características no processo de 

transição capitalista que são capazes de explicar porque alguns modelos 

demonstraram grau considerável de incompatibilidade com a democracia moderna. 

Destaca principalmente o fato de que as estruturas que preservam e reforçam as 

formas opressivas de organização social não são compatíveis com o crescimento da 

liberdade democrática. Ao menos não o são de forma consistente. Daí que países 

como o Japão e a Alemanha tenham sucumbido ao autoritarismo frente as 

conseqüências da crise econômica dos anos 30. 

Mediante tal quadro, a entrega do poder a grupos totalitários fascistas passou a 

se apresentar como única saída viável para as classes dominantes de alguns países. 

Respaldando políticas econômicas que foram marcadas pelo intervencionismo estatal, 



22 

o estímulo a concentração de capitaJ e a exacerbação do naciona ismo. Isto retorça a 

idéia de que o crescimento do intervencionismo estatal foi mais incisivo nos países 

onde predominou a ideologia fascista. embora não tenha se restringido aos mesmos. 

A expansão imperialista também assumiu uma nova fase no período entre 

guerras, fortalecida pelos efeitos da Grande Depressão. O aumento do grau de 

fechamento das economias, bem como o recurso reforçado à suas colônias enquanto 

forma de garantir o suprimento de matérias-primas e de mercado consumidor tomou-

se ainda mais importante. Fatalmente tal conjuntura viria estimular o armamentismo 

como forma de reversão de uma situação desprivilegiada por parte das nações com 

pequena, ou nenhuma área dé influência colonial. Os planos de expansão imperialista 

que viabilizariam a reversão da debilidade das nações afeitas ao nazi-fascismo 

marcaram o contexto do entre-guerras e fizeram crescer o dima de tensões que 

acabaram induzindo à abertura do grande conflito, a li Guerra Mundial. 

Sem dúvida, o que mais conturbava a conjuntura crítica vivenciada pelo 

capitalismo ocidental era o fato de que enquanto o capitalismo liberal estagnava, a 

URSS entrava numa industrialização extremamente rápida e maciça, com base nos 

Planos Qüinqüenais. Entre 1929 e 1940, a participação conjunta dos EUA, Grã-

Bretanha e França na produção industrial global caiu de 59% para 52%. Para o 

mesmo período, a participação da URSS subiu de 5% para 18%. Assim, plano e 

planejamento tomaram-se termos da moda, na medida em que se buscava descobrir o 

segredo e aquilo que poderia ser apropriável da experiência soviética. 

•Até onde se podia confiar nos economistas, por mais brilhades que fossem, 

quando demonstravam, com !TiJf1de lucidez, que a Depressão em que eles mesmos 

viviam nao podia acontecer numa sociedade de livre mercado propriamente conduzida, 

pois (segundo uma lei econômica com o nome de um francés6 do inicio do século XIX} 

6 O autor refere-se aqui à Lei de Say segundo a qual a produção sempre cria sua própria demanda, 
impossibilitando ocorrer uma crise geral de superprodução. 
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não era possível nenhuma superprodução que Jogo não se corrigisse." (HOBSBAWN, 

1997:107) 

O paradigma liberal parecia condenado à morte, um modelo teórico cujo teor já 

não era mais capaz de elucidar aos homens de seu tempo as razões do movimento 

econômico. Portanto, incapaz de ofertar soluções lúcidas e eficazes. Tanto assim, que 

aqueles governos que insistiram na implementação de políticas econômicas 

ortodoxas, deflacionistas, frente à Grande Depressão, terminaram por agravá-la. 

Mas a globalidade da Grande Depressão foi demonstrada sobretudo pela 

universalidade dos levantes políticos. Três pareciam ser as opções que concorriam 

pela hegemonia político-intelectual: o comunismo marxista; um capitalismo privado da 

crença na otimização dos livres mercados, portanto afeito ao intervencionismo; e o 

fascismo. Naquele momento histórico, tudo parecia indicar que a sociedade burguesa 

do século XIX, aquela que supunha que a maior parte das questões relativas à vida de 

seus cidadãos teria lugar não na esfera do governo, mas na economia auto-regulada e 

no mundo de associações privadas e não-oficiais, não possuía mais espaço. 

Os reflexos deste conjunto de mudanças se estendeu a todas as economias 

que se inseriam de alguma forma no sistema internacional, o que pode ser sentido 

também a nível da produção teórica. A partir daí, uma onda de revisionismo atingiu a 

Escola Marginalista, que havia exercido a predominância no pensamento econômico 

entre 1870 e a Primeira Guerra Mundial. Delineando basicamente dois caminhos, dos 

teóricos que formularam a tese da Concorrência Imperfeita, especialmente Joan 

Robinson e Chamberlin e aqueles que propuseram um caminho mais próximo à 

reafirmação dos princípios da Escola Austríaca, especialmente Hayek. Para Bobbio 

(1994: 89), o pensamento de von Hayek, tal como foi exposto em várias obras, pode 

ser tomado como a summa da doutrina liberal contemporânea. Realizou notável 

confirmação do núcleo básico do liberalismo clássico, teorizando acerca dos limites do 
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poder do Estado. Para se ter uma idéia da notabilidade da obra de Hayek, Hick.s7 

chegou a considerá-la equiparável ao Treatise on Money de Keynes. 

"Foi um tempo em que as novas teorias de Hayek eram as principais rivais da 

teoria de Keynes. Quem estava correto. Keynes ou Hayek?" (Hicks, 1967:203 in 

Ramos, 1993:75) 

A crise da economia liberal foi arrefecida com o fim da li Guerra Mundial em 

função da vitória da democracia liberal. Contudo, as heranças da Grande Depressão 

marcariam todo o período do pós-guerra, dentre outras coisas, em função da cisão do 

mundo em dois blocos e o contexto da Guerra Fria que se instaurou a partir de 1947. 

O BRASIL NO PÓS-DÉCADA DE 30: RUPTURA DO MODELO AGRÁRIO
EXPORTADOR 

Até a década de 30 no Brasil, a consolidação do moderno modo de produção 

capitalista ainda não havia completado um passo fundamental, qual seja o de construir 

um Estado com estruturas adequadas à tal transformação. A crise de 29 provocou 

abalos substanciais na estrutura sócio-econômica do país, forçando-a a redefinições 

de vulto, inclusive no que se refere ao papel do Estado. Certo é, no entanto, que as 

bases sociais desta transformação haviam sido geradas pelo próprio desenvolvimento 

do complexo agro-exportador cafeeiro. (Meno, 1988) 

O desenvolvimento do complexo cafeicultor gerou vários quisitos para a 

construção de uma nova base sócio-econômica, bem como para um salto rumo à 

modernidade capitalista. A diversificação da economia forçou o surgimento do braço 

urbano-industrial e da agricultura mercantil de alimentos. Também foi oriundo deste 

movimento a diversificação das camadas sociais da sociedade brasileira, com a maior 

segmentação e com a ampliação das classes médias urbanas. 

7 John Richard Hicks, economista. inglês da corrente marginalista contemporanea, teórico do valor 
subjetivo e do equillbrio econômico geral. Foi professor da Universidade Oxford entre 1952 a 1965 e 
recebeu o Prêmio Nobel de economia em 1972. 
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Por outro lado, a relação de subordinação e dependência da burguesia 

industrial no âmbito do complexo cafeeiro não tomou possível que a crise do setor 

agro-exportador trouxesse a predominância deste segmento social. 

No plano concreto dos acontecimentos, nenhum dos grupos sociais que 

compunham a sociedade brasileira foi capaz de impor um projeto de condução do 

Estado. A burguesia cafeeira era marcada pelas cisões internas e pelos conflitos com 

os demais pólos exportadores8. A burguesia industrial, por sua vez, padecia tanto da 

fragmentação regional e setorial, como da subordinação ao capital agrário-

exportado~. Já o proletariado industrial, em tese o agente portador de uma terceira via 

de desenvolvimento sócio-econômico, encontrava-se dividido, inclusive por suas 

próprias raízes1º. Além do que, apresentava comportamento de massa e não de 

classe. Isto é, na verdade, o fator unificador estava na coincidência das reivindicações, 

e não no fato de pertencerem a um mesmo segmento social. Os setores médios por 

sua vez, eram por demais heterogêneos para que fosse viável uma atuação orgânica. 

A autonomia relativa do Estado brasileiro emergiu desta incapacidade de 

qualquer um destes segmentos impor aqueles que seriam seus interesses 

estratégicos, vinculados à questão da modernização capitalista. Diz-se autonomia 

relativa porque os limites e o sentido da mesma foram sempre determinados por 

correlações instáveis de forças. Não houve .... 

·uma forma orgSnica de articulaçao de interesses em torno do conjunto das questões 

maiores da industrializaçao. " (Draibe, 1985:42) 

8 A hegemonia econõmica do setor agro-exportador, pode se dizer, já vinha sendo sustentada, há longo 
tempo, "artificialmente", através das políticas econômicas de valorização do café. Sobre as pollticas de 
valorização ver Mello (1982). 
9 A indústria nacional emergiu da diversificação do complexo cafeeiro, tendo com este uma relação de 
subordinação dupla, seja pela fonte de capital originário, seja pela demanda oriunda dos trabalhadores 
livres que constitufram seu mercado consumidor. Apesar disto, pela própria lógica do capital, possufam 
uma relação ambfgua, onde as polfticas econômicas voltadas para os interesses do setor agro-exportador 
exerciam efeitos contraditórios sobre a mesma. 
Para uma discussão mais completa acerca deste tema ver Sérgio Silva. ·&pans4o Cafeeira e Origens da 
Indústria no Brasir. SP, Alfa-Omega, 1975, cap. li. 

1 O Referimo-nos aqui à composição heterogênea do proletariado urbano, resultante da própria formação 
do mercado de trabalho nacional através do processo imigratório, a partir da década de 1870. 
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Os blocos políticos foram sendo formados, ao longo do período, a partir de 

interesses específicos e conjunturais. Sendo notório o fato de que tais alianças foram 

sempre inconstantes e fugazes, ou seja, foram sendo reelaboradas ao som das 

necessidades prementes. 

Por outro lado, a expressão da autonomia adquiriu corpo material na própria 

forma física do Estado, manifestando-se na sua capacidade de atendimento dos 

interesses múltiplos e heterogêneos. A nível concreto, isto pode ser averiguado 

através da observação dos avanços e recuos que foram próprios dos governos que 

entre os anos 1930 e 1960 estiveram à frente da condução do Estado brasileiro. Ora 

aprofundando o ritmo de transformações, ora expressando articulações mais 

conservadoras. 

É notório que as fricções e contradições de interesses sempre se refletiram na 

máquina estatal. Ainda assim, tendo se mostrado capaz. através de seus órgãos, de 

reconhecer e buscar regular, tanto os conflitos entre capitaJ e trabalho, como os 

conflitos inter-capitalistas. Dado que a resolução de cada uma das grandes questões 

da revolução burguesa, isto é do desenvolvimento capitalista, ficaram a cargo do 

Estado, controlá-lo se tomou um grande alvo dos vários segmentos sociais, sobretudo 

como forma de garantir os rumos e o ritmo do processo de industrialização. Isto, por 

sua vez, expressou uma espécie de estatização das relações econômicas de classe, 

cujas conseqüências podem ser resumidas da seguinte forma (Oraibe, 1985: 49): 

1) Os órgãos e instrumentos se transformaram em arenas e alvos de confrontos e 

lutas entre os diversos setores sociais; 

2) As tendências a corporatização manifestaram-se em conjunto com a estruturação 

do aparelho estatal; 

3) As formas de concentração de capital e de intervenção do Estado se associaram à 

cartelização de interesses junto às suas instãncias decisórias. 

Ainda neste mesmo sentido, dois elementos são fundamentais para que se 

compreenda o processo de modernização. Primeiro, frisar que a estruturação do 
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Estado capitalista entre 1930/1960 não foi um processo contínuo, como referido a 

pouco. Segundo, perceber que a unidade em tomo da política econômica e do projeto 

de desenvolvimento foi sempre determinada pelas forças políticas que sustentaram a 

própria presidência. 

Na verdade, a formação do Estado capitalista no Brasil a partir da década de 

1930, abriu simultaneamente a necessidade de solucionar questões intrínsecas ao 

próprio processo de modernização. Dentre elas, o reordenamento institucional, 

envolvendo questões como a cidadania e criação do aparato jurídico. O que significa 

que as demandas por modernização econômica e democratização dos direitos se 

sobrepuseram no tempo. 

Bendix (1996: 98-100) atesta que cidadania nacional e industrialismo moderno 

foram capazes de se combinar com várias estruturas sociais. Tendo, em função disso, 

tomado necessário separar democratização de industrialização. Ademais, deixa claro 

como a posição cívica do homem comum tomou-se tema de debate nacional nos 

países europeus entre o final do século XVIII e início do século XIX. 

·ourante décadas, os debates sobre a educaçao básica e o direito de voto 

questiona{ra]m se um aumento na a/fabetizaçllo ou nos direitos de voto entre o povo 

funcionaria como ·um antidoto à propaganda revolucionária ou como um perigoso 

incentivo à insubordinaçlJo". (Bendix, 1996: 100) 

O grande problema dos capitalismos tardios do século XX (Mello, 1982 ln 

Draibe,1985), como o caso brasileiro, são a freqüência e a intensidade com as quais 

esses dilemas se colocam, e portanto a imposição de resoluções relativamente 

rápidas, sem possibilidade de amadurecimento histórico das mesmas. 

Para Draibe (1985), um outro âmbito de problemas refere-se a edificação do 

aparelho burocrático-administrativo de intervenção, regulação e controle. Envolvendo 

um nível bem mais generalizado de ação. O processo de estruturação dos aparelhos 

centralizados consiste de passos fundamentais, sendo que o primeiro deles está 
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relacionado a organização do aparelho coercitivo estatal, que envolve tanto o 

sistema judiciário, como as forças armadas. 

No que se refere à estruturação do aparelho judiciário, a questão da 

federalização da justiça não havia sido definida no Brasil praticamente até a década de 

1930. Apesar disso, entre as constituições de 1891 e a de 1946 ocorreu o 

fortalecimento do poder judiciário. Sendo importante lembrar que a questão da 

unificação do sistema judiciário se colocou simultaneamente àquelas ligadas a 

ampliação da cidadania e dos direitos sociais. 

O mesmo caráter tardio se deu quanto ao aparelho das forças armadas. Sabe

sa que o exército brasileiro começou a consolidar o papel de detentor do monopólio do 

uso legítimo da violência a partir da década de 1930. 

O segundo passo, no sentido da estruturação do aparelho burocrático 

centralizado, foi a organização do braço social do Estado, onde estão inseridas tanto a 

edificação do sistema educacional, como os aparelhos de saúde e previdência social. 

No que se refere ao sistema educacional também houve simultaneidade no 

enfrentamento de várias questões afins, como a definição dos parâmetros político

ideológicos para socialização e a necessidade de responder às demandas e pressões 

por cidadania, bem como permitir a reprodução ideológica e formação téalico

profissional. 

A edificação do aparelho de saúde e previdência social, bem como a política 

nacional de saúde apenas emergiram a partir de 1930. Sendo que até a década de 

1960 o crescimento deste aparelho foi acompanhado de um aporte financeiro 

insuficiente. 

Já o sistema previdenciário, esteve vina.llado à criação da estrutura sindical, e 

foi organizado por categorias profissionais. A prioridade concedida aos projetos de 

industrialização, a fragilidade financeira do Estado e das empresas nacionais, assim 

como o fraco poder de barganha dos trabalhadores foram ingredientes que se 
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compuseram no sentido de determinar os limites estreitos do funcionamento do 

sistema previdenciário. 

ACERCA DA FRAGILIDADE DAS ARTICULAÇÕES QUE SUSTENTARAM A 
OPÇÃO MODERNIZANTE EM PROL DA INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA 

Até a década de 1930, novos elementos sociais haviam emergido na 

sociedade brasileira, como fruto da maior urbanização gerada pelas atividades 

industriais, bancárias e comerciais. Tais segmentos seriam responsáveis pelo 

surgimento de novas demandas relacionadas à infra-estrutura urbana, mas também à 

educação e ao emprego. A consolidação da relação de assalariamento, o crescimento 

e diversificação da indústria naciona11 1 abriram espaço concretamente para que um 

novo padrão de acumulação fosse forjado. Frise-se que, embora não fosse esta a 

pretensão daqueles que fizeram a Revolução de 30, acabaram constituindo no canal 

da realização das transformações. 

Como um dos principais líderes da Revolução, é natural que o discurso de 

Getúlio Domeles Vargas fosse reflexivo do ideário daqueles que participaram do 

processo. Por outro lado, dada sua própria origem social, enquanto membro de uma 

oligarquia dissidente é bastante compreensível que não tivesse em mente que a tarefa 

da mesma fosse tomar a indústria e os industriais elementos centrais do capitalismo 

brasileiro. Tal como se pode aludir do trecho comentado por Fonseca (1989), extraído 

de uma fala do então presidente à imprensa internacional, logo após a formação do 

governo, a própria questão da industrialização não aparecia no seu discurso de forma 

consistente: 

11 Mello ( 1982) frisa a importancia da indústria nacional ter renovado, na década de 20, seu maquinário 
desgastado pelo uso intensivo no período em que a demanda interna por produtos industrializados não 
pode ser plenamente atendida pelos tradicionais fornecedores europeus, dado o envoMmento no conflito 
da 1 Guerra. Além disso, passou por um processo de diversificação simbolizado pela criação da Cia de 
Cimento Portland e da Siderúrgica Belgo-Mineira. (pags. 163 a 166) 
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ªA ªRevoluçao" nao possuía caráter •nacionalista" ou "industrializante"; ao contrário, o 

sistema tributário seria "revisto e modificado, no sentido de diminuir muitas barreiras 

que as indústrias artificiais criam ao comércio internacional e às facilidades da vida no 

Brasil". 12 

Ao longo do período que se estendeu até o final de seu governo ditatorial, 

instaurado em 1937, o teor do discurso de Vargas modificou-se profundamente, 

refletindo as alterações nas relações entre o Estado e a industrialização no Brasil. 

Um dos elementos mais marcantes do capitalismo retardatário e cujas 

conseqüências podem ser absolutamente palpáveis no Brasil refere-se ao fato de que 

suas elites puderam experimentar o padrão de consumo da sociedade industrializada 

antes mesmo que a indústria nacional tivesse alcançado a idade madura. 

Também não se pode identificar que houvesse qualquer vocação para a defesa 

do industrialismo naquele que foi o setor mais importante para a sustentabilidade da 

Revolução de 1930, as classes médias. As mesmas foram profundamente 

influenciadas pela especificidade da inserção da cidade na dinâmica do sistema 

agrário-exportador, e vivenciaram a ambigüidade da influência e dos laços de 

dependência com as oligarquias, bem como a pseudo-autonomia da participação nos 

serviços comerciais ou na burocracia estatal. (Pinheiro, 1978) 

Mediante tais colocações parece incoerente supor que este foi o momento em 

que se deu o passo crucial para a realização do Revolução burguesa brasileira. 

Apesar disso, é fato que a economia brasileira mostrou-se apta a responder a 

estímulos de mudança que advieram dos sucessivos choques extemos13, e que 

12 Entrevista do presidente Vargas ao Moming Post publicada pelo C~ do Povo em 07 de novembro 
de 1930, citado in Pedro Cézar Outra Fonseca. ·vARGAS: CAPITALJSMO EM CONSTRUÇÃO". SP. 
Brasiliense. 1989. (pag. 136) 

13 A dependência de importações era um fato ao se tratar de uma nação cuja inserção internacional era 
marcada pela especialização agrário-exportadora. As empresas européias, sobretudo as britânicas eram 
nlo só as principais fornecedoras de capitais, como de produtos industrializados. A 1 Guerra estabeleceria 
o primeiro choque restritivo da economia internacional que demonstrou a vulnerabilidade das economias 
dependentes de importação. Sucederam-na a Crise de 29 e a li Guerra Mundial. 
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acabaram permitindo que fosse adotado um programa que colocava o setor industrial 

no centro do modo de aa.imulação de capital. 

Para se ter uma idéia das dimensões do impacto da crise, vê-se através da 

Tabela 3, a rápida evasão de divisas e a perda substancial de mercado que o setor 

cafeeiro sofreu a partir daquele momento. 

Tabela 3 
VARIAÇAO DO NIVEL DAS RESERVAS 

BRASILEIRAS 

lll:.1,,:.,:1=:~1.11 •111••••••••·•·•:·~~·~•·:·:• .••••·•·:•••·.·····••·.:·•·•·•····•· · ::·t-.·m: .. 1rb.~r.,11:: ii1 •~·1::;;::·::· ·:·. 
1929 31 milhões 

?tr:t 11:ao•••:::t1t n:ntnn: •A•mull«i••=•:::m::rn::tttt 
1931 Nulo 

Fonte: ABREU (1992: 7 4) 

Entre 1931 e 1932, as importações brasileiras sofreram redução a 1/3 de seu 

valor corrente, o que foi conseqüência de uma queda das exportações a 1 /5 de seu 

valor, no mesmo período. Em termos de volume, as importação sofreram queda de 

60%, contra 16% das exportações. Some-se a isso, uma elevação de 6% nos preços 

das importações, contra uma queda de 25% no preço dos bens exportados pela 

economia brasileira. (ABREU, 1992: 74) 

Percebe-se aqui tanto a vulnerabilidade da economia brasileira, dada sua 

especialidade agrícola frente ao contexto internacional, como a inviabilização da 

reprodução do sistema econômico nacional altamente dependente das importações de 

manufaturados. A bem da verdade, houve redução de 40% na capacidade de importar, 

como resultante do impacto do choque extemo. 

Para Draibe (1985) entre 1930 a 1945 se desencadeou a primeira fase da 

industrialização brasileira. O que se deu concomitantemente à edificação do Estado 

capitalista inciusive em sua forma física, através da estruturação de órgãos, da 

centralização das competências, dentre outros processos. O projeto de 

industrialização foi sendo paulatinamente encampado pelo Estado e expresso nas 
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prioridades de sua ação burocrática, como uma espécie de reação positiva frente ao 

contexto adverso. 

A substituição de importações desencadeada como conseqüência da Grande 

Depressão teve teor distinto daquela que havia ocorrido durante a 1 Guerra. Neste 

momento, a estrutura produtora foi impulsionada com grau maior de sofisticação e 

complexidade. As importações essenciais e complementares, por sua vez, puderam 

ser obtidas tanto em função das políticas públicas, como do mecanismo de preços. 

Foi entre 1920 e 39 que a redução no coeficiente de importações teve o 

impacto mais relevante sobre a produção interna, se comparada com os períodos 

subseqüentes. Para Fishlow (1978) podem ser enumeradas as seguintes 

consequências dessa onda substitutiva sobre o nível de produtividade: 

• desvalorização real do câmbio foi instrumento mais eficaz de proteção; 

• rapidez e caráter nã~planejado da industrialização geraram escassez de capital, marcand~ 

a como intensiva em mã~e-obra; 

• ganhos de produtividade foram inferiores a 2% a.a. 

Portanto, tratou-se de uma substituição teaiologicamente inferior. A 

característica essencial da industrialização substitutiva nos anos da depressão foi a 

sua diversificação e extensão para novos ramos de atividade. Desta forma pode-se 

enfatizar que a entrada na era da industrialização foi uma resposta às condições 

externas adversas e aos reflexos da super-produção cafeeira, que encareceu as 

importações e tomou atraente a intemalização da produção. Marcadamente, a 

industrialização foi escassa em capital e intensiva em trabalho. Característica que 

sofreria alguma alteração apenas na década de 50, em função da elevação dos 

salários reais. (FISHLOW, 1978) 

Não resta dúvidas que a ação do Estado no processo de industrialização foi 

decisiva dada a rapidez com que as questões foram sendo colocadas e que tiveram 

que ser equacionadas. A industrialização pesada, no entanto, foi um projeto delineado 

basicamente nos primeiros anos da década de 1940 refletindo o ápice deste conjunto 
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de transformações. Os incentivos criados para o setor industrial, a partir de então, 

foram imprescindíveis. Dentre eles, podem ser destacadas a política de proteção 

tarifária que promovia o rebaixamento de tarifas sobre os equipamentos industriais e a 

proteção dos produtos nacionais. Além disso, novas políticas de crédito e a abolição 

de impostos interestaduais também exerceram papel relevante para esta etapa. 

Draibe (1985) não deixa de frisar que tal direção, para onde o curso da ação do 

Estado brasileiro passou a ser mobilizado de forma cada vez mais veloz, não 

representava uma unanimidade, nem mesmo no âmbito de sua própria estrutura 

burocrática. Forças pró e contra a industrialização atuaram no interior do Estado 

brasileiro ao longo do período em que a mesma se consolidou. Ou seja, o próprio 

aparelho burocrático do governo englobava forças plenamente favoráveis ao 

desenvolvimento industrial, aquelas que propugnavam o desenvolvimento moderado e 

aquelas que eram definitivamente contrárias ao processo. Mesmo no Estado Novo 

(1937/1945), quando o projeto de industrialização pesada tomou forma, também 

exerceram influência os fatores limitadores da industrialização. 

lnduso nesta grande questão aberta ao longo das décadas de 30 e, 

especialmente de 40, ficou muito conhecido o debate ocorrido entre Roberto Cochrane 

Simonsen e Eugênio Gudin no ano de 1944 centrado nas propostas de planejamento 

econômico no Brasil. A partir daí se definiram duas posições que teriam ressonância 

por longo tempo no período do pós-guerra. Tendo sido um marco na formação de 

correntes divergentes quanto à atuação do Estado e seu papel no desenvolvimento 

econômico brasileiro. 

A postura de Simonsen, enquanto porta-voz de uma espécie de elite industrial 

paulista, capaz de articular minimamente seus interesses particulares, relaciona-se 

àquelas que realizariam a crítica das instituições liberais do capitalismo. Na verdade, 

apesar das idéias de Simonsen não serem passíveis de generalização, isto é, de 

serem extensíveis a todos os empresários do setor industrial, o seu próprio peso 
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político e a ressonância posterior que encontrou na condução dos rumos da 

industrialização brasileira, sugerem representatividade. 

Embora houvesse uma ausência aparente de relação entre o dia-dia do 

empresariado industrial e os rumos da industrialização do país houve uma série de 

tomadas de posição neste sentido. Diniz (1978: 88) procura realizar as pontes entre o 

pensamento autoritário14, tão representativo na década de 1930, com o discurso e as 

demandas dos industriais. 

A configuração de uma ideologia industrialista propriamente dita não chegou a 

se conformar de fato, mas paulatinamente a burguesia industrial foi se apropriando de 

alguns dos argumentos que traduziam seus interesses econômicos. Na plataforma 

nacionalista dos teóricos do autoritarismo contemplavam-se, por exemplo, demandas 

específicas, como o protecionismo, e a restrição à exploração de rea.irsos estratégicos 

por parte dos capitais forâneos. Tanto o pensamento da elite industrial, como certas 

formulações do pensamento autoritário convergiram para a visão que contrapunha 

países industrializados e agrário-exportadores em relação ao desenvolvimento. Entre 

1930 e 1945 a posição da burguesia industrial paulista em relação à intervenção do 

Estado tomou-se cada vez mais distante dos preceitos liberais (Diniz, 1978: 101-102). 

Desta forma, 

·se a burguesia nao deteve a hegemonia do processo de instauraçao de uma nova 

ordem econômica e social, foi um ator estratégico do esquema de alianças que 

permitiria a consolidaçllo e o amadurecimento do novo regime." (Diniz, 1978: 95) 

Considerada a relevância da posição dos industriais frente a polêmica que 

envolvia o papel do Estado no desenvolvimento capitalista brasileiro, aparentemente 

se encontra a fonte da legitimação da ação do mesmo. Contudo, deve-se atentar para 

14 Os principais representantes do pensamento autoritário no Brasil foram Azevedo Amaral, Oliveira 
Vianna e Francisco Campos. Todos esses apontaram a inevitabilidade do Estado forte e intervencionista 
como sendo a única solução para responder às novas requisições colocadas pela era industrial. 
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uma limitação sempre reposta na ação e no discurso destes empresários, relacionada 

justamente à suas ressalvas quanto ao campo de atuação do Estado. 

"Seu apoio ao nacionalismo só iria até certo ponto, ou seja, até o ponto em que este 

nao se chocasse com sua orientaçao básica de defesa da iniciativa privada como 

fundamento da atividade econômica. n (Diniz, 1978: 101) 

Na verdade, houve uma longa jornada até que o Estado-empresário, 

justamente o ponto crítico na fonte da resistência dos industriais, adquirisse maior 

aceitação. Apesar disso, foi no Brasil , assim como no Chile, onde a teoria cepalina, 

que procurava justificação teórica para ampliação do intervencionismo com vistas à 

superação da condição de . subdesenvolvimento, encontrou maior campo de 

genninação. 

"Com a chegada da Missao Abbink15 endurecera a posiçao dos que pretendiam "curar 

o pais dos excessos de uma industrializaçao de altos custos". As idéias da CEPAL 

armaram ideologicamente os opositores dessa doutrina : a industrializaçao nao seria 

propriamente uma opçao, era a única salda para prosseguir com o desenvolvimento." 

(Furtado, 1985: 103) 

A visão de Eugênio Gudin, o árduo e persistente crítico das propostas de 

Simonsen16 e do intervencionismo estatal, também foi de suma importância para 

perceber o teor da relação entre Estado e industrialização, especialmente até o final 

da década de 50. 

As correntes, por assim dizer, herdeiras da causa de Simonsen, o 

industrialismo, apenas adquiriram um papel mais relevante no cenário político após o 

segundo governo de Vargas. Por outro lado, a presença de economistas como Octávio 

de Gouveia Bulhões e do próprio Gudin, bem como daqueles que foram fonnados 

15 A Missão Abbink, de cooperação técnica, trabalhou no governo Outra e teve seu relatório de 
encerramento elaborado no ano de 1949. 
16 Interessante frisar que no debate com Simonsen, Gudin demonstrou superioridade técnica dos 
argumentos, inclusive questionando a representatividade e a cientificidade dos dados que baseavam suas 
propostas. O que será melhor apreciado no segundo capitulo deste trabalho. 
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pelas escolas de economia dirigidas sob a égide da ortodoxia, especialmente nos 

governos Outra e Café Filho, atestam a influência de suas idéias . 

. . . ·~ visao de Gudin [era) a de alguém que [era) favorável a um ritmo mais lento 

de industrializaçao, e isso remete a um papel do Estado, se nao passivei no processo, 

pelo menos nao dirigista como entao." (Saretta, 1980: 250) 

Lourdes Sola (1982: 113) confinna a influência deste grupo de tecnocratas 

liberais17 em função do volume expressivo de jornais e periódicos nos quais 

expunham suas visões acerca dos vários momentos do processo, bem como do 

volume de livros publicados. 

No que se refere ao planejamento econômico, questão crucial do embate 

ideológico aqui travado, ficam mais claras as discrepâncias entre as duas visões. Na 

argumentação de Simonsen, o planejamento era tomado como uma técnica, um 

processo, uma metodologia e não um sistema de governo. Portanto, seria 

absolutamente salutar sua utilização, na medida em que viesse impulsionar as 

atividades privadas. 

Por outro lado, para Gudin eram estreitos os limites para aceitação da 

intervenção econômica do Estado, devendo se restringir à busca de solução para o 

aumento da produtividade; decidir pela implantação ou não de novas indústrias; 

reprimir o espírito mercantilista (do lucro espoliativo); preocupar-se com o excesso de 

gasto público e a frouxidão monetária. 

Essas duas posições sofreram sucessivos embates ao longo dos anos que 

sucederam o pós-guerra. Por um lado, expressando as forças que restringiram a 

expansão do intervencionismo, por outro, aquelas que se contrapuseram à uma 

hegemonia liberalizante. 

O período referente ao governo Outra (1946/1950) acabou se apresentando 

como o mais significativo no sentido de retratar a ação das forças que resistiam ao 

17 A autora classifica os participantes desta corrente de "técnicos cosmopolitas" . 
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modelo de desenvolvimento baseado no industrialismo, onde a participação do Estado 

fazia sentir sua presença de forma cada vez mais contundente. Houve uma nítida 

tendência descentralizadora da ação estatal, que embora não tenha sido levada ao 

limite, ao menos pode arrefecer o ritmo de crescimento da intervenção estatal na 

economia brasileira. 

O objetivos mais claros da ação descentralizadora do aparelho estatal se 

concentraram no esforço de destituir o Estado dos instrumentos viabilizadores de uma 

intervenção coordenada e planejada na economia1a. Apesar disto, as áreas 

estratégicas da atividade econômica do .país permaneceram sob seu controle e 

supervisão. Tanto as empresas· estatais, como as autarquias e institutos de regulação 

da produção e consumo criadas até então, mantiveram-se em funcionamento. 

Na verdade, visto em termos quantitativos, o aparelho econômico do Estado 

aesceu. Em 1946, foi criada a Comissão Central de Preços ligada ao Ministério da 

Indústria e Comércio, bem como a Comissão Nacional do Trigo. Por outro lado, o 

principal alvo de supressão foram justamente os órgãos corporativos. (Draibe, 1985) 

A crítica dos setores ligados a agricultura exp0rtadora esteve muito presente 

no período, merecendo especial atenção aquela que se refere à atuação do 

Departamento Nacional de Café (DNC) e à demanda por sua extinção. A postura 

liberalizante assumida pela burguesia agrário-exportadora pode ser delegada à uma 

condição muito especialmente favorável para o setor cafeeiro no imediato pós-guerra. 

(Draibe, 1985:284-285) 

A necessidade de um órgão regulador para o controle das relações entre as 

várias frações do capital agrário e deste com o setor externo demonstraram ao longo 

do tempo que era limitada sua capacidade de adesão ao liberalismo mais puro. Por 

outro lado, as dificuldades enfrentadas pelo DASP e pelo Conselho Nacional de 

Economia para exercerem as funções para as quais haviam sido projetados são 

18 Apenas os órgãos que tinham representação privada não sofreram alterações substanciais. 
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reveladoras dos obstáculos para a consolidação das instituições dedicadas ao 

planejamento global. 

Ainda que o segmento social aliado às atividades agrário-exportadoras não 

tivesse uma identificação plena e homogênea com o liberalismo, também não se podia 

esperar que abraçasse o intervencionismo estatal tal como vinha sendo projetado, 

com sentido claramente industrialista. O que efetivamente cindia as opiniões dos 

setores politicamente representativos não era a intervenção em si, mas o seu grau e 

as formas de controle do Estado19. 

Já a condução da política econômica foi, em princípio, marcada pela política 

liberal em relação ao comércio exterior e ortodoxa em relação ao Gasto Público, ao 

crédito e congelamento de salários. Mas, a pretensão liberal esbarrou nos limites 

sociais e políticos das forças dominantes, além de uma avaliação equivocada acerca 

do poder de compra da economia brasileira no comércio internacional, o que levou a 

uma rápida queima das divisas. Nas relações entre o Estado e economia a reversão 

liberal acabou sendo limitada, mas sem dúvida promoveu uma quebra no ritmo que 

vinha sendo impresso ao processo de industrialização desde o Estado Novo. 

O fato de ter ocorrido uma neutralização da tendência à maior centralização 

política e econômica, principalmente com relação à instituição de agências de 

coordenação e planejamento, não significou que as forças pró-intervenção tivessem 

sido derrotadas. Tanto assim, que o reconhecimento da necessidade de um mínimo de 

planejamento acabou se consubstanciando na elaboração do Plano SAL TE. 

O SAL TE, por sua vez, carregava uma dubiedade, ao mesmo tempo que 

representava uma vitória sobre os princípios liberais, também refletia o teor da direção 

da economia pelos mesmos. O plano não foi concebido tendo em vista a 

transformação do peso dos parâmetros industriais do país. Apesar de tentar superar 

19 Para ver maiores detalhes acerca dos debates que foram travados na constituinte de 1946 ver Draibe 
(1985:309-321). 



39 

os entraves mais graves em relação ao processo de desenvolvimento econômico 

(infra-estrutura, energia e transporte), definia uma forma lenta e conservadora de 

desenvolvimento20. (Draibe, 1985) 

Para se ter uma idéia do significado desta classificação, é preciso atentar para 

o fato de que ao SAL TE não foram concedidos os instrumentos e mecanismos 

institucionais capazes de garantir sua implementação. E mesmo não houve 

modificações administrativas suficientes para garantir o controle e coordenação para 

a execução do plano. Mesmo enfrentando questões estruturais importantes, rompendo 

os pontos de estrangulamento da economia brasileira, o plano não chegava a suprir as 

demandas compatíveis com o grau de desenvolvimento industrial já alcançado. 

No que se refere aos investimentos estatais, em nenhum momento ao longo do 

governo Outra as empresas estatais apareceram como núcleo central da estratégia. 

Embora não tivesse ocorrido um movimento de privatização no período, as estatais 

foram, grosso modo, deixadas à sua própria sorte. Em função disso ocorreram sérias 

crises em algumas delas, como foi o caso da Fábrica Nacional de Motores cuja 

situação financeira caótica acabou sendo equacionada através de sua transformação 

em Sociedade Anônima. 

A eleição de Vargas para um segundo mandato em 1951 representou o retomo 

da aspiração de uma industrialização acelerada, enquanto condição para o progresso 

social e autonomia nacional. No início dos anos 50 foi definido um projeto sob bases 

distintas daquelas que se firmaram no seu primeiro governo e que permitiram maior 

profundidade e complexidade à ação estatal. Da mesma forma, era um plano mais 

abrangente e ambicioso que aquele que se delineara no final dos anos 30. 

Draibe (1985) chega a considerar que esta teria sido a primeira vez em que foi 

definida uma alternativa global de desenvolvimento capitalista no Brasil. Foram 

20 Para maiores detalhes acerca do Plano Salte, recomenda-se a leitura completa do segundo capitulo 
da obra da professora Sônia Miriam Draibe, Rumos e Metamorfoses (1985) que trata especificamente do 
Governo Outra. 
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propostos, · um programa de desenvolvimento da agricultura, um bloco de 

investimentos visando a industrialização pesada, um projeto de desenvolvimento 

urbano e de vinculações orgânicas entre campo e cidade, bem como de integração 

das massas trabalhadoras urbanas neste processo (através de políticas específicas de 

bem-estar social). 

O projeto do Segundo governo Vargas propunha um determinado caminho 

rumo à industrialização, que pode ser visto como aquele cujos resultados apenas se 

apresentariam no longo prazo. O setor eleito como estratégico era o de bens de 

produção, o que envolveria a edificação da infra-estrutura e a formação das indústrias 

de bens de capital. Este direcionamento implicava na necessidade de enfrentar ao 

menos três linhas de resistência. Primeiramente, a necessidade de mobilização de 

capitais e de divisas estrangeiras era muito elevada mediante o quadro conjuntural 

que vivenciava a economia brasileira. Em segundo lugar, o capital estrangeiro21 

assumiria papel periférico e subordinado, ficando a exigência de produção te01ológica 

como questão a ser solucionada quase que exclusivamente pelos capitais nacionais. E 

por fim, a atuação do Estado era sobremaneira estimulada, dada a inviabilidade 

técnica de se conseguir articular instrumentos que tomassem aqueles setores 

atraentes ao capital estrangeiro. 

Acrescente-se a todas estas fontes de resistência à implementação do projeto 

de modernização do li Vargas, o fato de que a conjuntura externa no período 

apresentou-se cada vez menos estimuladora. Por um lado, a crise do setor exportador 

ao invés de ser solucionada foi aprofundada ao longo dos primeiros anos da década 

de 50. Por outro lado, o governo americano deixava claro que o financiamento ao 

Brasil não constava das prioridades de sua agenda de política externa, e que o mesmo 

ficaria exclusivamente a cargo do capital privado. (Vianna, 1992:117) 

21 Isto por causa do baixo grau de interesse do capital estrangeiro nos investimertos que exigissem 
longo prazo de maturação, baixos retornos e ainda requisessem, em algum grau, a produção tecnológica. 
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A estratégia de desenvolvimento do projeto varguista, embora abrisse novas 

frentes de expansão ao capital privado implicava na sua subordinação ao capital 

público. A política industrial visava permitir a entrada do capital estrangeiro, mas 

também sob o controle público. E mais que isso, almejava atrair os investimentos 

externos para aqueles setores onde a mobilização tecnológica e de capital fossem 

inviáveis a partir dos recursos internamente disponíveis. Por si, tal estratégia não 

tomava os investimentos muito atraentes àquele capital. Contudo, era a conjuntura 

internacional que pesava sobremaneira como fator desfavorável a entrada, como 

forma de investimento direto e/ou de empréstimos, do capital estrangeiro22. 

A nível interno, a resistência dos setores mercantis ligados ao comércio de 

importação e exportação esteve sempre presente, além da própria ambigüidade da 

posição do empresariado frente ao teor da ação estatal proposta. E como se isto não 

bastasse, somava-se ao quadro de dificuldades a inflação crônica e as diversas 

tentativas de debelá-la através do receituário ortodox<>23, cuja incompatibilidade com o 

objetivo de aescimento é incontestável. 

A implementação do projeto desenvolvimentista do segundo governo Vargas 

contava, portanto, com três pilares: 1) um fluxo de capitais externos atraídos em 

função da elaboração dos projetos da Comissão Mista Brasil-EUA24 e a obtenção de 

linhas de crédito facilitadas através do BIRD e do EXIMBANK25. Interessante notar 

que a atuação desses dois bancos refletia sobremaneira as prioridades estratégicas 

22 As alternativas de investimentos abertas com a implantação do Plano Marshall fizeram com que os 
investimentos em pafses da América Latina continuassem apresentando menor atratividade. 

23 A prioridade à estabilização em relação ao crescimento econômico expressava para além da prudência 
ortodoxa, a influência do ideário liberal, para o qual as questões monetárias e fiscais devem estar no 
centro da preocupação estatal. 
24 A CMBEU foi composta em 1950 em meio a um contexto mais favorecedor para o Brasil. Em funçio 
da Guerra da Coréia, os EUA tinham voltado a vislumbrar nos palses latino-americanos aliados 
estratégicos. Com isso, abriram-se perspectivas de financiamento de projetos favorecidos por linhas de 
créditos de carater público. 
25 A sigla EXIMBANK refere-se ao Export snd lmport Bank of United Ststes, instituição financeira 
americana criada em 1934 pelo governo norte-americano visando estimular o comércio externo nos anos 
que seguiram à Grande Depressão. Posterionnente, transfonnou-se em financiador de programas de 
governos e empresas do exterior, especialmente para a compra de equipamentos e serviços norte
americanos. 
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dos EUA; 2) a capacidade do governo brasileiro em obter sucesso em suas metas de 

estabilização econômica, o que em princípio proporcionaria um ritmo mais lento ao 

desenvolvimento, mas que lhe proporcionaria sustentabilidade no longo prazo; 3) a 

atuação do Estado-empresário como elemento central do projeto desenvolvimentista. 

Apesar das precariedades do aparelho do Estado, no que se refere a sua 

capacidade de estimular a economia através da utilização de instrumentais eficazes 

de política econômica, a conjuntura geral era em princípio favorável ao projeto. No 

entanto, ao longo desse mandato presidencial de Vargas, as condições externas foram 

se agravando. Internamente, por sua vez, não conseguia realizar transformações de 

peso na capacidade articuladora do próprio Estado e acabou se transformando numa 

presa fácil dos setores mais conservadores e críticos da atuação estatal. 

Nesse sentido, o desfecho trágico do segundo governo Vargas representou 

uma espécie de contragolpe que impediu que os segmentos mais conservadores, que 

articulavam estratégia golpista, tomassem as rédeas do processo naquele momento. 

Por sua vez, a complementação do mandato de Vargas na constituição do governo 

Café Filho não pode ser considerada como uma etapa onde a agenda governamental 

tivesse tido o industrialismo entre suas prioridades. Ao contrário, demonstrou uma 

tendência bastante conservadora com relação a esta questão. Embora não tenha sido 

feita uma opção pela desindustrialização, também não foi estimulada a 

complementarização da estrutura industrial nacional. 

Na formação de seu ministério, Café Filho definiu-se por uma composição 

bastante heterogênea e claramente conservadora. O Ministério da Fazenda passou a 

ser guiado pelo próprio Eugênio Gudin, o contumaz critico das propostas 

desenvolvimentistas e defensor de uma política financeira ortodoxa. O objetivo maior 

da equipe de Gudin foi equacionar a crise cambial que avassalava a economia 

brasileira e debelar a inflação, utilizando-se dos instrumentos ortodoxos. 
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Dentre as vários motivações para a escolha de Gudin para o cargo pode-se 

dizer que seu prestígio junto a comunidade financeira internacional foi a mais 

importante. O que, em princípio, implicaria em melhores condições de renegociação 

dos compromissos externos brasileiros. (Pinho Neto in Abreu. 1992: 152) Tal elemento 

assumia fundamental importância dado o contexto de crise cambial que se vivenciava 

no referido período. 

Avaliando todo o período que correspondeu ao governo Café Filho, não se 

pode deixar de perceber as marcas de um momento em que se sentiu muito 

claramente os efeitos derivados da nova política externa dos EUA em relação a 

América Latina. Com a eleição do general Eisenhower em 1953, o governo americano 

colocava a Guerra Fria no centro absoluto de suas prioridades em política externa. O 

que acabou refletindo no escasseamento de recursos para financiamentos de projetos 

e levando à extinção da CMBEU naquele mesmo ano. 

Além disso, não se pode dizer que o Governo Café Filho tenha seguido um 

linha constante na condução do governo. Aqui também houve opções oscilantes como 

nos demais momentos. A bem da verdade, o governo Café Filho não impôs uma 

ruptura definitiva com relação à política adotada no período que interpõe 1945 e 1964. 

Tanto assim, que na sua sucessão, o pacto populista permaneceu no poder 

(PSD/PTB) excluindo parcelas da classe dominante (UDN). 

Apesar do retomo do pacto populista ao poder em 1956, o governo Café Filho 

marcou um momento em que os setores da classe dominante, excluídos do pacto 

populista (expressos politicamente na UDN) estiveram no poder. Sendo que tais 

segmentos apresentaram um discurso identificado com o liberalismo e, 

freqüentemente com o conservadorismo. 

A vitória e a garantia da posse de Juscelino Kubistchek para o governo 

seguinte (1956/60) acabou firmando a tendência industrializante que havia sido 

moldada pelo projeto varguista de desenvolvimento. Foi então que se deu a exewção 
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da etapa conclusiva do Processo de Substituição de Importações. A estratégia 

adotada pelo governo JK elegia o crescimento como prioridade absoluta e acabou 

sendo simbolizada pelo Plano de Metas. 

Àquela altura, havia no seio da sociedade brasileira, e sobretudo entre os 

empresários do setor privado uma maior consciência em relação à questão do 

desenvolvimento econômico. A tradução disso esteve na intensa mobilização em prol 

de bandeiras de apelo nacionalista. Esta ·consciência em relação à fragilidade da 

economia brasileira no tocante às deficiências no âmbito da infra-estrutura tomou 

plausível e entusiasticamente aceitas as propostas de industrialização. Na verdade, o 

conjunto de metas do plano cóntemplavam, à exceção da construção de Brasília, a 

industrialização verticat26. (Lessa. 1981 :28-34) 

Os anos do governo JK ficaram conhecidos pelo conjunto de realizações que 

representaram. O imediatismo e a perspectiva de curto prazo marcaram o período, 

assim como a concepção de que industrialização e desenvolvimento estavam 

intimamente vinculados. 

MEntre 1955 e 1961, a produçfJo industrial cresceu 80% (em preços 

constantes}, com as porcentagens mais altas registradas pelas indústrias de aço 

(100%), indústrias mecanicas (125%), indústrias elétricas e de comunicações (380%) e 

indústria de equipamentos e transportes (600%). De 1957 a 1961, a taxa de 

crescimento real foi de 7% ao ano e aproximadamente 4% per capita. Para a década 

de 50, o crescimento per capita efetivo do Brasil foi de aproximadamente três vezes 

maior que o do resto da América Latina." (Skidmore; 1992:204) 

A entrada do capital estrangeiro foi um dos pilares da estratégia do Plano de 

Metas. Atraído especialmente graças ao esgotamento do leque de opções de 

investimentos na Europa e nos EUA. o capital externo recebia um grande arsenal de 

26 Como será mencionado em outras oportunidades, o processo de industrialização vertical consiste na 
intemalização de todos os setores da indústria, desde a produção dos bens de capital e insumos 
intermediários até produção de bens de consumo final, como artigos de vestuário, alimentlcios, dentre 
outros. 
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estímulos internos, tais como a proteção de mercado e a liberalidade no que se refere 

à remessa de lucros e dividendos. Tais incentivos eram também estendidos às 

empresas tomadoras de empréstimos externos. Desta forma, a entrada do capital 

externo permitia solucionar dois problemas fundamentais, a escassez de divisas e a 

deficiência tecnológica. Ambas, problemas crônicos da economia brasileira, portanto, 

obstrutores do desenvolvimento industrial. 

O instrumental mais utilizado na política de atração do capital estrangeiro foi a 

Instrução 113 da Sumoc21, que por sua vez havia sido a maior inovação implementada 

na gestão de Gudin como Ministro da Fazenda. A liberalidade do governo JK, no 

entanto, se inseria num contexto muito específico onde predominava a perspectiva 

industrializante, tal como ela vinha se projetando ao longo do pós-guerra. Em função 

disso, é que as críticas de Gudin também nesse momento foram bastante severas ... 

·Diga-se em defesa do GoWH110 Kubistchek que ele nao revogou, antes 

reforçou, as medidas da lnstroçSo 113. Foi porém muito além do que era necessário 

para atrair os empresários, concedendo-lhes o chamado ~bio de custo para 

importações, com taxas que giravam em tomo da metade das taxas reais. Isto custou 

ao Brasil perto de um bilMo de dólares, ao tempo que as exportações brasileiras nSo 

atingiam dois bilhôes anuais." (Gudin, 1978a: 258) 

Ao longo dos anos, o volume de entradas de recursos por tais linhas foi se 

escasseando, enquanto se ampliavam as saídas em função das remessas e 

amortizações. Tanto assim, que no final da década tomou-se crescente o volume de 

recursos tomados a preços cada vez mais elevados28. 

27 A Instrução 113 da Sumoc delegava poder para a CACEX conceder licenças de importação sem 
cobertura cambial para equipamentos, beneficiando especialmente as empresas multinacionais. No que 
se refere às empresas de capital nacional, permitia a importação de equipamentos financiados com prazo 
acima de cinco anos, incorporando-os aos ativos da empresa, sem contrapartida no passivo exigfvel. 
28 Carlos Lessa cita que o final do governo, na medida em que se escasseavam as linhas de crédito 
externo começou-se a lançar mão de mecanismos de "desespero•, como é o caso da realização 
crescente de operações de SWAPS. Neste último caso, pode-se falar de um ato de "desespero• porque o 
governo garante a taxa de câmbio em que é realizada a operação, portanto, obrigando-se a arcar com as 
eventuais ampliações de custos do empréstimo, em caso de alterações na taxa de câmbio. 
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O segundo pilar da implementação do Plano de Metas foi o aumento da 

participação do setor público no âmbito produtivo. Sem computar o papel das 

empresas estatais, a participação do governo na formação bruta de capital fixo passou 

de 25,6% para 37,1% entre 1956 e 1960. 

Efetivamente a grande marca do período foi o crescimento do 

intervencionismo econômico, e mais especificamente a expansão do papel do Estado 

como empresário atuante na economia brasileira. Em grande parte, a crítica de Gudin 

foi centrada nos aspectos do estatismo e do protecionismo que sustentaram a etapa 

final de substituição de importações. Voltando suas baterias para a demonstração dos 

equívocos que vinham sendó cometidos e suas ~nsequências para a economia 

brasileira e sua inserção no contexto internacional. 

Um dos instrumentos mais relevantes para a implementação do Plano de 

Metas, o mecanismo da poupança forçada, afeta diretamente o cerne do monetarismo 

e uma das preocupações centrais de Gudin ao longo de toda a sua carreira de 

economista. Isto porque implica no uso da inflação como instrumento para estímulo da 

acumulação de capital. 

A combinação da inflação como instrumento de financiamento das empresas 

privadas e do governo, com subsídios e proteção, ao mesmo tempo em que não se 

priorizava o setor exportador expressavam uma característica fundamental do governo 

JK. Ou seja, seguir as linhas de menor resistência política. Contudo, consistia numa 

mistura explosiva cujos efeitos já começaram a ser sentidos nos últimos anos de 

governo, quando a inflação começou a assumir uma performance cada vez mais 

descontrolada e o déficit em transações correntes passou a ser financiado por 

mecanismos cada vez mais custosos à economia nacional. 

O início da década de 60 foi justamente o momento em que se pôde perceber 

efetivamente a gravidade do resultado da estratégia utilizada para implementação do 

Plano de Metas. Se por um lado, chegou-se a um estágio maduro do processo de 
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industrialização, por outro, também maturaram as crises latentes. A tendência à 

hiperinflação, a retração das expectativas de investimentos, e a incapacidade de 

cumprir os compromissos externos montaram o complexo quadro de crise no início da 

década de 60. 

A crise econômica se entrelaçou à política nessa primeira metade dos anos 

60. Ao mesmo tempo, a perspectiva desenvolvimentista foi cedendo espaço à crítica 

liberal da Substituição de Importações. Necessariamente, a estabilização teria que ser 

tomada como linha de atuação prioritária, a incapacidade de financiamento do Estado 

também tomava inviável persistir no velho esquema inflacionário de financiamento do 

déficit, a crise cambial tomava imperativas as providências que passassem a reter o 

fluxo de saídas de cambiais e mesmo que pudesse invertê-los. 

O governo Quadros ao assumir em 1961, com uma perspectiva conservadora, 

mas seguindo um estilo político personalista acabou por agravar o quadro já acirrado 

de disputa de poder. A conturbação política do período tomou-se ainda mais evidente 

quando se recobra a própria mudança de regime político, do presidencialismo ao 

parlamentarismo e de volta ao presidencialismo em 1963. Para por fim, chegar ao 

desfecho autoritário que levaria a 20 anos de regime militar a partir de abril de 1964. 

AVALIAÇÃO DE EUGÊNIO GUDIN SOBRE O PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO DE 

IMPORTAÇÕES NO BRASIL 

Em texto publicado no ano de 1972, Notas Sobte a Economia Brasileira 

desde a Proclamaç•o da República Até Nossos DiasZJ. Eugênio Gudin realizou um 

balanço das potencialidades da economia brasileira para o desenvolvimento, bem 

como uma avaliação crítica acerca do modelo de Substituição de Importações. 

Importante ter em vista que no momento histórico em que Gudin se propôs a fazer 

29 Eugênio Gudin, "Notas Sobre a Economia Brasileira Desde a Proclamação da República At.é Nossos 
Dias· in Revista Brasileira de Economia, 26 (3): 85-107, Jul-Set de 1972. 
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este balanço geral do desenvolvimento industrial brasileiro seu discurso não reflete o 

mesmo teor de embate anti-industrialista tal como o percebemos em outros 

documentos escritos ao longo dos anos 50. 

Na verdade, existe um feixe de idéias que foram persistentemente defendidas 

por Gudin. Embora fosse freqüente sua preorupação com as questões mais concretas 

envolvendo a economia brasileira, neste texto o autor expõe, ainda que de forma 

suscinta, uma espécie de síntese de sua avaliação acerca do modelo de 

industrialização brasileiro30. 

Gudin classificava o Brasil como uma economia de país pobre, cuja riqueza 

havia sido gerada através da cultura do café. A pobreza de sua economia, por sua 

vez, era determinada por alguns fatores, tais como, o analfabetismo de quase 50% da 

população; o clima tropical e as várias endemias que lhe são características; além da 

vasta região montanhosa pouco propícia ao desenvolvimento econômico. Tais fatores 

teriam sido os grandes responsáveis por afugentar o capital estrangeiro do papel de 

colaborador, ao menos até o governo de Rodrigues Alves (190211906), quando a 

restituição da ordem financeira e a extinção da febre amarela conseguiram amenizar 

esse quadro. 

Na medida em que a riqueza da economia brasileira havia sido gestada pela 

cultura de café, esta constituía, por sua vez, no elemento positivo da economia. A 

peruliaridade do café enquanto um produto não perecível permitia a realização da 

política de estoeagem, e consequentemente a regulação da oferta do produto. Tanto 

assim, que a intranqüila vida do café havia sido marcada pelos programas de 

valorização, onde a política de retenção de estoques havia se mostrado eficaz no 

30 Importante perceber que a disputa ideológica, propriamente dita, é absolutamente desconsiderada por 
Gudin. O que implica em proporcionar uma ênfase maior sobre a cientifícidade dos argumentos. 
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controle da oferta internacional. Na verdade, dois momentos tinham sido gravemente 

críticos para a produção cafeeira no Brasil, a crise de 1929 e a de 195431 . 

O imediato pós-guerra havia sido marcado por uma rápida evasão de divisas. A 

responsabilidade desse processo Gudin delegava, por um lado, ao fato de que a 

Inglaterra não estava em condições de saldar sua dívida de US$ 262 milhões, e por 

outro, à elevação de preços nos EUA, que reduziu à metade o poder de compra das 

reservas brasileiras. 

Desta forma, o autor apontava os transtornos cambiais, relacionando-os ao 

processo de substituição de importações que se abriu a partir de então. 

Reconhecendo que a fase mais intensiva da industrialização havia ocorrido entre 1950 

e 1962, Gudin divide o processo em dois momentos. Entre 1950 e 1953, graças ao 

racionamento cambial intenso que restringia as importações às mercadorias de 

consumo essencial e a maquinaria32. Entre 1956 e 1962, a substituição foi realizada 

às custas de enorme endividamento externo. Os resultados podem ser visualizados 

através da Tabela 4. 

Tabela 4 

11.11111•~illlllililllll!Jli!i.\1l;i:;·.jjjij~~~llíliilililli!~·tli11:111111111:11111~1111i!illlil•l~l~il!lilil~lll 
1949 7,5 9,8 39,3 

,!ll•l~·lllll,~líl,~!ll~l~::l!ll~~llll~lílílll!!il·Jl~·lr~lljllllltl!1~,itf iij.J]i.·il·=li.li!i.f:~!·li:l~=l!.·ll:l;i~Jl·~·:11~! 
Fonte: Cepa#. Economic Bulêtin of Latin Am«ican, Maio/1964 ln Gucjn (1972: 93) 

Nas palavras de Gudin ... 

·Pode-se dizer que a industrializaçSo brasileira nSo foi planejada. Cresceu por uma 

série de circunst~ncias. A principio, surgiu do controle cambial e da preferência 

especial dada à importaçao de maquinaria e equipamento.· (Gudin, 1972: 94) 

31 o autor cita ainda, que durante o ano de 1954, já em sua gestão do Ministério da Fazenda, as 
exportações de caf6 caíram de 10 para 5 milhões de sacas. 
32 Ressalta que essas importações recebiam não só a preferência, como eram realizadas é uma taxll de 
câmbio muito privilegiada, de Cr$ 18, 72 
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Para se ter uma idéia da importância do controle cambial, isto é, do subsídio 

que o mesmo proporcionava, entre 1947 e 1953, a taxa pennaneceu congelada a Cr$ 

18, 70 enquanto o custo de vida sofreu alta de 67%. Nesse período, a Guerra da 

Coréia se constituiu em elemento de impulsionamento das importações33, mas 

também aqui Gudin destaca o peso da compra de máquinas e equipamentos. 

No regime estabelecido em 1953, passavam a vigorar os leilões de cambiais 

que continha uma categoria especial de importações, à taxa oficial, onde eram 

enquadrados os equipamentos considerados essenciais para o desenvolvimento 

econômico34. O sistema de leilões cambiais teve um impado positivo sobre o Balanço 

de Pagamentos brasileiro, mas o montante em atrasados comerciais e dívidas eram 

sobremaneira elevados. De tal fonna que o desequilíbrio no mercado externo ocorrido 

em 1954 trouxe de novo a crise cambial a tona. Entre 1954 e 1955, a economia 

brasileira adentrou a uma das mais graves crises cambiais de sua história, onde a alta 

de preço do café veio apenas ampliar o grau de dificuldades. 

Como se pode perceber, a industrialização brasileira até aqui, era vista como 

fruto exclusivo da reação às adversidades externas. Adversidades tais que acabavam 

forçando políticas de controle das importações, protegendo naturalmente a produção 

nacional. Desta forma, a pretensão deliberada dos governos, sobretudo do segundo 

governo Vargas, de promoção de uma política desenvolvimentista com base na 

industrialização não é colocada na ordem do dia. 

Para Gudin, a industrialização brasileira padecia em função da hostilidade em 

relação aos investimentos estrangeiros, além de toda a burocracia que envolvia a 

entrada de uma empresa de capital externo. Nesse sentido, a Instrução 113 da 

SUMOC veio remover os tais obstáculos burocráticos que envolviam os investimentos 

realizados por empresas estrangeiras. Dentre eles, a necessidade de passar pela 

33 Entre 1949 e 1951 as importações cresceram em cerca de 79% e permaneceram no mesmo patamar 
até 1952, o que contribui para explicar a violenta crise cambial desse último ano. 
34 A taxa oficial era de Cr$18,72/US$ enquanto a taxa livre era de Cr$ 43,32. 
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Comissão de Desenvolvimento Industrial e pelo Conselho da SUMOC. No governo JK 

a instrução foi ratificada através da decreto nr. 42.820. 

A partir de 1956, com a retomada dos preços do café o governo brasileiro 

voltou a conceder subsídios cambiais e garantia de câmbio para obtenção dos supplier 

credits'35. Sendo que este elemento foi fundamental no sentido de conceder suporte ao 

processo de intemalização dos setores industriais prioritários dentro da concepção do 

Plano de Metas. Sem contar com os efeitos da sobrevalorização cambial do período, o 

custo do subsídio foi de US$ 850 milhões, apenas pelo diferencial das taxas de 

câmbio de custo e a livre. 

Toda a argumentação de Gudin ao longo deste texto coloca em evidência os 

efeitos da sobrevalorização cambial e do subsídio cambial às importações 

direcionadas à montagem do setor industrial. Contudo, foi mais contundente na análise 

crítica no momento em que realizou o balanço do processo. Contabilizando os custos 

deste subsídio pelo montante de cambiais concedidas ao câmbio de custo e seu 

diferencial em relação ao câmbio livre. Sendo que, per si, a taxa de câmbio congelada 

já representava uma forma importante de barateamento das importações prioritárias. 

É com esse teor crítico que finalmente avaliou uma concepção, que à altura da 

publicação do texto ainda apresentava muita ressonância, qual seja a de que a 

substituição de importações teria sido uma vitória da independência econômica, bem 

como uma demonstração de saída do rol dos países pobres. Gudin considerava que o 

indicador mais apropriado para se medir o desenvolvimento seria o cômputo global ou 

per capta do Produto Nacional. 

Não conseguia visualizar a veracidade do desenvolvimento, na medida em que 

o protecionismo que havia viabilizado a industrialização tomara o fluxo econômico 

mais oneroso. Por suas próprias palavras, indagava ... 

35 O supplier credits são linhas concedidas por fornecedores internacionais aos seus clientes, 
financiamento de compras externas efetuado através da própria empresa que forneça matérias-primas ou 
bens finais. 
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·aue progesso e que melhoria do padrao de vida é esse em que o consumidor ou o 

agricultor tem pagar (em moeda de valor corrente) duas vezes mais do que pagava por 

um trator, um automóvel ou uma geladeira?" {Gudin, 1972: 99) 

Assim, Gudin retoma o raciocínio que tem na Lei das Vantagens Comparativas 

seu suporte teórico, argumentando que a baixa produtividade da indústria nacional ao 

invés de transformar a industrialização em instrumento de desenvolvimento, fez com 

que significasse um ônus. Na medida em que cada produtor perde a alternativa de 

escolher no mercado onde comprar, ao preço que melhor lhe atenda economicamente, 

a vantagem mais evidente do sistema econômico fica perdida, deturpada em função 

do intervencionismo. Para Gudin, o protecionismo apenas seria aceitável em 

determinadas circunstâncias_ e, sobretudo temporariamente tendo em vista que não 

fossem ampliadas as distorções do mercado. 

No que se refere a inflação, relaciona-a à expansão dos meios de pagamentos 

entre 1947 e 1966. Já quanto ao argumento da CEPAL, que versava sobre o caráter 

estrutural da inflação, apenas considerava admissível tomar como estruturais os 

efeitos da inelasticidade da oferta. 

• ... ao passo que nos países subdesenvolvidos, devido a escassez de capital, é raro 

encontrar-se capacidade ociosa na indústria, no sistema de transportes ou na produçlJo 

de energia. A produçao BfTICOla também nao é el~stica. " (Gudin, 1972:100) 

Desta forma, -a inelasticidade da oferta aparece vinculada a escassez de 

capital, que é crônica nesse tipo de economia. Aliás, é justamente na escassez de 

capital que se encontra sua melhor fonte para exercer a crítica do processo de 

industrialização vertical, especialmente quando tomada como meta prioritária. 

Na relação entre a taxa de expansão dos meios de pagamentos e a 

representação média do déficit público em relação ao PIB de 1956 a 1963, Gudin 

procurava sedimentar seu argumento acerca da causa da inflação que partiu de um 

patamar de 30 a 40% no governo JK para as descontroladas taxas do primeiro triênio 
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dos anos 6036. Outras causas secundárias seriam responsáveis pela difusão da 

inflação, tais como a expansão do crédito e dos salários, por sua vez resultantes do 

aumento dos meios de pagamentos fruto da necessidade de financiamento do déficit 

governamental. 

Com relação ao grau de nacionalização do aparelho produtivo da economia 

brasileira, não deixou de relevar seu argumento contundente. Considerando que a 

participação do setor público na formação bruta de capital foco ~ indicador para o 

investimento - cresceu de 15,8% em 1947 para 34,8% em 1964. 

·A mais séria repercussao da nacionalizaçto de uma parte substancial da 

economia nacional consiste no fato de que as empresas estatais, ao contrário do que 

acontecia com as empresas privadas sSo direta e pesadamente financiadas pelo 

consumidor." (Gudin, 1972:104) 

Desta maneira, Gudin enfatizava o aspedo negativo do processo de 

estatização no âmbito social, na medida em que a sobrevivência de tais empresas não 

se subordinava à sua competência em terme>s de mercado. Acima de tudo, referia-se 

ao peso dos impostos e fundos específicos que restringiam a renda disponível dos 

indivíduos sob a justificativa de sanear tais organizações que não necessariamente 

voltavam seus resultados para a sociedade como um todo. 

36 Em 1962 a taxa medida pelo ICV (Índice de Custo de Vida) foi de 50%, em 1963 se elevou a 60%, e 
no primeiro trimestre de 1964 apontava tendência de fechamento em 140% aa., o que não se confinnou. 
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Por fim, Gudin desfecha sua avaliação reforçando seu combate, que aliás 

vinha de longe, à persistência da prática do fechamento de mercado no Brasil. Sua 

batalha contra o protecionismo que havia sido desencadeada já nos anos 20, 

encontrou continuidade ao longo de sua vida pública. Considerava que os frutos da 

industrialização eram por demais caros mediante a ineficiência produtiva das 

indústrias que usufruíam de uma proteção sem limites e prazo determinado para 

encerrar. 
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CAPÍTULO li: A CONDUÇÃO DA POLÍTICA ECONÔMICA ENTRE 1944 E 

1960 ·ORTODOXIA LIBERAL VERSUS INTERVENCIONISMO 

GOVERNO OUTRA (1946/1950): A POLÍTICA ECONÔMICA E A RETÓRICA 
LIBERAL 

Abordar a condução da política econômica no período pós-li Guerra requer que 

se perceba quantas e quais mudanças cruciais foram desencadeadas a partir do 

entre-guerras. A opção industrializante, que se firmou sobretudo a partir do período 

pós-guerra, teve suas bases no processo que permitiu que a indústria brasileira, 

nascida no final do século XIX, tivesse sobrevivido, crescido e se diversificado. Apesar 

da dependência em relação ao complexo agro-exportador, que implicava na 

combinação de relações de complementaridade e contraditoriedade, o capital 

industrial sobreviveu e pode se transformar em base de uma nova correlação de 

forças, de um novo centro dinâmico que permitisse uma resposta brasileira às 

adversidades externas. (Mello, 1988: 163-166) 

O sucesso da industrialização brasileira no pós-30, e mais especificamente no 

pós-li Guerra, dependia, da combinação de dois fatores: a) efetivação da ruptura do 

velho modelo de relações com o exterior37, dada a problemática do abastecimento 

colocada pela consecução dos choques externos; b) a intervenção do Estado como 

forma de garantir o processo. Desta forma, as condições para a industrialização foram 

dadas, em primeira instância, pela imposição de restrições externas, que estiveram 

relacionadas com fatos que vão desde os reflexos da Primeira Guerra Mundial, 

passando pelos efeitos da Crise de 1929, até a Segunda Guerra Mundial. 

37 Enquanto economia agrário exportadora, os relações econômicas no sistema internacional eram 
responsáveis pela garantia do abastecimento dos produtos industrializados disponibilizados por outras 
nações e dos quais usufruia a sociedade brasileira. 
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O resultado concreto destas adversidades foi o fortalecimento do empresariado 

urbano-industrial, o que se refletiria num maior aprimoramento de seu grau de 

organização de classe já no Estado Novo (1937/45). Foi neste momento que 

emergiram de forma mais articulada, dentre outras, as reivindicações relativas a 

proteção de mercado. Neste período, pelo próprio padrão em que foram estabelecidas 

as relações entre Estado e classes sociais, as requisições dos industriais se 

materializavam através de seus representantes em órgãos como o Conselho Federal 

de Comércio Exterior (CFCE), o Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial 

(CNPIC) e a Comissão de Planejamento Econômico (CPE). 

•A consciência por parte da burguesia industrial da defasagem entre a enormidade da 

tarefa e os recursos escassos de que dispunha para enfrentá-la levaria a liderança do 

setor a incorporar, em seu profTama industrialista, a importancia do papel 

intervencionista do Estado. Desta fonna, o amparo e estimulo do Estado apareceriam 

como condiçao de sua própria realizaçao como classe.• (DINIZ, 1978: 161) 

A proteção à indústria nacional e a adoção das técnicas de planejamento 

econômico foram frentes de reivindicação de muitos industriais por intermédio de suas 

lideranças, como já se pode avaliar no capítulo anterior. Já na oposição anti

industrialista, a maior parte dos militantes vinculavam-se à agricultura exportadora e 

ao comércio de importação e exportação. A atuação do Estado, mesmo assumindo o 

papel de grande propulsionador da industrialização, refletiu a contradição dos 

interesses entre estes vários segmentos sociais, tendo sido por ela limitada, inclusive 

em períodos excepcionais como o de vigor do autoritarismo. 

•Nao será inútil repetr, uma vez mais, que esse movimento de centralizaçllo e 

concentraçao do poder do Estado, de reforço do Executivo e amptiaçao de sua açao 

normativa e intervencionista nao foi autodeterminado e nem pode, a meu ver, ser 

explicado tao-somente pelo clima ideológico predominantemente autoritário que o 

envolveu. A ideologia •oficia,. pretendeu conferir-lhe legitimidade, como condiçlo pata 

restaurar e consolidar o poder nacional; nesse sentk:lo, os quadros dirigentes do pós-30 
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teriam de si próprios a imagem típica de state-makers de um Estado fragmentado nos 

seus poderes, presa ainda do domínio privatista e /oca/ista. • (DRAIBE, 1985) 

Seja em tennos de aprofundar a necessidade de uma resposta mediante às 

adversidades externas, seja pelas mudanças da estrutura do sistema econômico 

internacional, a li Guerra constituiu um dos mais importantes episódios da história 

econômica brasileira. O término da Segunda Guerra Mundial trouxe consigo uma Nova 

Ordem Mundial baseada nos princípios liberais reafinnados na Conve~o de Bretton 

Woods e sob a direção da nova nação hegemônica do capitalismo mundial, os EUA. 

Mas também, coincidiu com a afirmação crescente de um novo conjunto de 

prioridades por parte dos americanos, que iria rapidamente se refletir em suas 

atuações nos países do continente americano, e em especial no Brasil. 

As restrições da guerra promoveram readequações relativamente rápidas na 

economia brasileira. Os efeitos sobre a Balança Comercial logo se fizeram sentir, 

tendo ocorrido perda de mercados que não foram compensadas por aumento por 

parte dos países neutros ou aliados. A necessidade de compensação das perdas 

econômicas em função da redução do comércio com a Alemanha era muito 

acentuada. 

A atuação do governo brasileiro no chamado front externo tentou postergar o 

abandono das relações com as nações inimigas, especialmente com a Alemanha com 

quem o Brasil mantinha uma vigorosa relação comercial. Por um lado, havia a 

corrente do realismo pragmático expressa nas posições de Souza Costa, que defendia 

o comércio bilateral com a Alemanha. Por outro, Osvaldo Aranha defendia a 

aproximação com os EUA, o que implicava em romper relações comerciais com a 

Alemanha nazista. (Malan. 1984: 59) 

A adoção do realismo pragmático baseava-se em detenninantes conaetos. Foi 

somente a partir de 1941 que houve rea.iperação das exportações brasileiras, desta 

vez em função de suprimento de materiais estratégicos aos EUA. Mas, também é 
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relevante considerar o papel da redução das importações na melhoria do desempenho 

da Balança Comercial. O interesse americano em garantir o suprimento de matérias-

primas foi fundamental no sentido de garantir acordos de preços favoráveis para os 

produtos exportados pelos países latino-americanos, e em especial para o café 

brasileiro. (Abreu, 1992: 96 ln Abreu, 1992) 

Basicamente, o ano de 1942 marcou um ponto de inflexão para a economia 

brasileira, tendo ocorrido tanto o aumento do produto industrial, o que se pode 

visualizar através dos dados da Tabela 5, como o aumento do nível de reservas, em 

conseqüência dos estímulos às exportações, combinado com um fluxo razoável de 

entrada de capitais americanos. Essa conjuntura aparentemente muito favorável teve 

duas contrapartidas. Uma delas é que acabou exercendo pressões inflacionárias 

internamente. Na medida em que a política monetária foi conduzida frouxamente, o 

déficit público passou a ser financiado por emissões primárias. {Abreu, 1989) 

Tabela 5 
EFEITOS DA QUEDA DAS IMPORTAÇÕES 

SOBRE O SETOR INDUSTRIAL 
PER 000 TAXA DE CRESCIMENTO 

DO PRODUTO INDUSTRIAL 

rrnt:m:nrm::JJ1~z1a:~urn:n: :r:rnrrrrnnn::n:n:::n:t:rn:1n1Mrtrrrnnnnnt 
1939/42 1 ,6% 

:::ttm:::=trrr:t:$.4.:211on::m:::r:::=t1:1:nrm::r:::w:m:m1t1tt'i :"'».li'ltltrrmr1rn 
Fonte: Abreu, 1989 ln Abreu 1989 {p. 94) 

A obstaculização da inflação exigiria que as políticas monetária e fiscal de 

cunho contracionista contrabalançassem o afluxo gerado pelo saldo positivo na 

balança comercial, combinado com as restrições às importações e com o fato de que a 

produção exportável passava a competir com aquela destinada ao consumo interno. 

Enfim, um contexto muito comum dada a condição adversa em que se encontrava o 

sistema internacional àquela conjuntura. 

A outra contrapartida do contexto vivenciado durante a Guerra constituiu no 

aumento do grau de dependência econômica dos EUA. Ao tempo em que crescia o 

superávit externo com os países europeus, diretamente envolvidos no grande conflito, 
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crescia também o déficit com a economia americana, cujo fortalecimento foi notório no 

mesmo período. 

As boas relações econômicas com os EUA estiveram quase sempre, a partir 

daí, subordinadas aos seus interesses estratégicos. Neste sentido, a fonnação da 

Missão Aranha38 em 1939 já havia selado um novo período nas relações Brasil-EUA. 

Em princípio, as idéias sobre as quais tinha-se concebido a missão envolviam maior 

eficácia na ajuda que seria direcionada ao Brasil. Na prática, a ajuda americana foi 

muito menos contundente que o esperado, além de produzir sérias resistências · no 

Brasil em função da necessidade de se compromissar com a retomada do pagamento 

da dívida externa. 

As relações Brasil-EUA ao longo da segunda Guerra Mundial se estabeleceram 

sobre bases específicas, onde interessava àquela potência que países 

subdesenvolvidos pudessem gestar condições para o desenvolvimento de suas 

economias. Em função disso, as condições de colaboracionismo estiveram muito mais 

propícias, e foram melhor exploradas em função do pragmatismo da política externa 

do Estado Novo. A fonnação de duas sucessivas missões téalicas em 1942 e 1943, a 

Missão Taub e a Cooke respectivamente, acabaram criando expectativas muito 

positivas no sentido da colaboração para o desenvolvimento nacional e no 

comprometimento dos EUA com esta meta. 

Tenninada a guerra, alguns elementos se combinaram no sentido de 

comprometer os EUA com a criação de uma nova ordem mundial benéfica ao 

capitalismo ocidental, e especialmente ao próprio país. Dentre eles podem ser citados: 

1) O argumento dos setores internacionalistas em prol do livre comércio como 

condição para a paz mundial; 2) As pressões exercidas pelas indústrias exportadoras 

que receavam que o surto de expansã9 da guerra pudesse ser sucedido por um 

38 A Missão Aranha foi uma das primeiras missões de cooperação técnica, que recebeu o nome de seu 
principal condutor o então Ministro da fazenda brasileiro, Osvaldo Aranha. 
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período depressivo agravado pela redução dos gastos governamentais e em função 

disto, requeriam a abertura dos mercados além-mar e das Américas para seus 

produtos; 3) Por fim, a defesa por parte dos militares quanto à necessidade de 

assegurar aos americanos, o controle de matérias-primas estratégicas, como petróleo, 

borracha e minérios metalíferos (Kennedy, 1989:343). 

A grande guinada na política externa americana, o momento em que foram 

assumidos os novos interesses estratégicos, que então residiam do outro lado do 

continente, se deu no governo sucessor de Roosevelt, sob a presidência de Harry 

Truman (1945/1953)39. Foi então que a Guerra Fria tomou forma, bem como o 

desenvolvimento da estratégia da Contenção«>. Pela primeira vez, os EUA foram 

levados a realizar alianças militares em tempos de paz, substituindo o conceito 

rooseveliano das Quatro Polícias41 por um conjunto de coalizões sem precedentes na 

história americana, definindo aquele que seria o eixo da política externa norte-

americana pelos 40 anos seguintes. 

Arrighi (1996) considera que este processo equivaleu a uma transformação da 

visão unimundista42 de Roosevelt, onde a URSS era incluída entre as nações pobres 

que seriam incorpordas progressivamente à Paz Americana, em uma visão de livre-

mundisma43 que converteu a convenção do poderio soviético no grande princípio de 

organização da hegemonia política norte-americana. 

39 Trurnan assumiu a presidência com a morte de Roosevelt, em 1945, e depois foi eleito para um novo 
mandato. Em principio tentou levar adiante o legado de Roosevelt, até porque no mandato em que 
assumiu como vice-presidente, suas limitações eram óbvias. 

40 Em documento intitulado de Telegrama Largo, o diplomata George Kennan lançou, em fevereiro de 
1946, a primeira análise sobre os riscos da expansão soviética e as necessidades de contê-la. 
Encontravam-se ai as bases do que ficaria conhecido como a estratégia da contenç&J, que subsidiou 
toda a ação americana durante o perfodo da Guerra Fria. 

41 A proposta de acordo de paz apresentada por Roosevelt ficou conhecida como As Quatro Policias, e 
expressava uma ordem mundial dirigida por três potências vencedoras (Grã-Bretanha, Rússia e EUA), e 
junto a elas, a China, que defenderiam o mundo de qualquer nação agressora (especialmente da 
Alemanha). Apenas este conjunto de nações guardiãs do mundo estariam aptas a possuir arsenal bélico. 

42 O unimundismo refere-se a uma concepção que não contempla a cisão do mundo, tal qual foi setadli 
pela lógica da Guerra Fria. 

43 Diferentemente da noção unimundista, isenta de contradições, o livre-mundismo indica a multiplicidade 
e concorrência entre concepções de mundo. 
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Englobados na estratégia da Contenção estiveram o financiamento da 

reconstrução das economias européias com recursos americanos, através do Plano 

Marshall44, bem como o Programa de Quatro Pontos, através dos quais os EUA se 

comprometiam com a reruperação da Europa e do Japão, seu soerguimento em nome 

da contenção dos ideais comunistas. Desta forma, contemplavam-se dois objetivos, o 

primeiro deles era mostrar a Moscou quais as regiões do mundo os EUA não 

permitiriam sair de sua área de influência45, e o segundo era ajudar maciçamente a 

reconstrução européia como a forma mais eficiente de impedir que a ideologia 

comunista proliferasse nestes pontos estratégicos (kennedy, 1989:359) . 

Antes de serem selados os princípios que guiariam a nova postura americana 

mediante o mundo ocidental, os EUA já haviam consolidado sua relevância para o 

destino econômico dos países da América Latina. Praticamente, constituíra-se como a 

única fonte de capitais, de assistência téaiica e militar para aqueles países (Madi, 

1985: 84). Adicione-se a isto o fato de terem se consolidado como o maior mercado 

consumidor do continente46. 

Embora a convenção de Bretton Woods tivesse se firmado com bases nos 

princípios liberais, sua inviabilidade política foi se comprovando em função da nova 

cisão mundial e a delimitação da postura americana frente ao bloco capitalista. A 

escassez de dólares no sistema internacional não permitia que fossem restabelecidas 

as relações multilaterais, exceto se isso implicasse em uma nova ordem baseada na 

dominação. 

44 Os planos de ajuda eram apresentados à opinião pública como sendo parte da luta g obal entre as 
democracias e as ditaduras. 
45 No argumento geopolftico de Kennan haviam apenas cinco centros de poder industrial e m· no 
mundo importantes do ponto de vista da segurança nacional, sendo eles URSS, Grã-Bretanha, Alemanha, 
Europa Central e Japão. 

46 Para se ter um idéia do significado desta afirmação, em 1945, 42% das importações americanas ermn 
provenientes da América Latina, contra 25% antes do conflito. O EXJMBANK criado em 1934 operava 
essencialmente no continente e praticamente havia se transformado em agência autônoma em 1945 com 
sua capacidade de empréstimos elevada para US$ 3,5 bilhões, contra US$ 7 bilhões em 1940. 
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A · ascensão da esquerda européia, contribuiu para elevar a geopolítica ao 

primeiro plano dentre as prioridades americana e respaldar a proposta do Plano 

Marshall. Em sua face econômica, o plano de reconstrução européia implicou em um 

processo de longa transição rumo a convertibilidade e ao multilateralismo. Em 1949, 

foram realizadas desvalorizações massivas das moedas européias o que viria 

impulsionar as exportações de seus países. Para ratificar os efeitos de tais medidas, 

os EUA aceitavam discriminações comerciais em relação a seus produtos, 

contribuindo mais uma vez para a geração dos superávits externos dos países 

europeus, condição inexorável para reverter a conjuntura de absoluta escassez de 

dólares. Em 1950, foi formada a União Européia de Pagamentos (UEP), que seria 

encarregada da gradual transição para a livre conversibilidade47 das moedas do 

continente. (Vianna, 1992: 105-107) 

Com a ascensão deste novo conjunto de prioridades políticas dos EUA, a 

posição da América Latina, sua tradicional área de influência era deslocada. 

Crescentemente foi se fazendo perceber que a atuação americana não poderia mais 

se guiar pelos velhos princípios da Doutrina Monroe. Daquela conjuntura em que se 

previa o envolvimento americano no desenvolvimento econômico direto das nações 

americanas passou-se a uma condição onde estavam preparados para oferecer à 

América Latina não mais que conselhos que pudessem ampliar o grau de liberalização 

de suas economias. (Malan, 1984: 63) 

Não obstante, o novo contexto foi lentamente apropriado por parte dos 

governos brasileiros. Nas palavras de Vianna (1992), a avaliação que se fazia do 

quadro político do imediato pós-guerra no Brasil destacou-se por uma espécie de 

ilusão liberal. Ou melhor, por uma avaliação equivocada da posição econômica 

brasileira frente ao contexto internacional combinada a expectativas positivas em 

47 O Plano Marshall suspendeu a conversibilidade das moedas européias em relação ao dólar, 
possibilitando o reinicio de um ciclo de relações comerciais internacionais frente a escassez de dólares. 
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relação ao mercado exportador nacional. Tal euforia em relação à situação brasileira 

se baseava no volume das reservas brasileiras, além da convicção de que havia um 

crédito político junto aos EUA. 

Além dos fatores acima citados, relativos ao nível de reservas cambiais e ao 

crédito político que s~ considerava ter, muito contribuiu para ampliar as expectativas 

positivas o fato de que o governo americano liberou o preço-teto do café em julho de 

1946. Isto poderia finalmente permitir a recuperação da defasagem do preço 

internacional. 

De fato, o governo Outra (194611950) constituiu-se sob duas marcas, uma 

tendência ciaramente liberaliiante do ponto de vista externo e conservadora do ponto 

de vista interno. Acreditava-se que a política de liberação de importações atuaria como 

instrumento eficaz de atração de capitais forâneos e de redução das pressões 

inflacionárias herdadas da Segunda Guerra. Além disso, as autoridades econômicas 

defendiam a tese de que a abertura, embora implicasse no risco da evasão de 

divisas48 no primeiro momento, acabaria atuando no sentido contrário, na medida em 

que dava suporte em termos de credibilidade para que o capital estrangeiro voltasse a 

aportar no mercado brasileiro. 

A desordem das contas públicas e a escalada inflacionária eram tomadas 

como problemas graves, cujo enfrentamento não poderia ser postergado. Delegava-se 

à política econômica do Estado Novo responsabilidade por todos os males - inflação, 

especulação com alimentos e imóveis, desgaste dos equipamentos - que a economia 

brasiJeira vivenciava àquela conjuntura. A inflação era diagnosticada como resultante 

dos saldos excessivos na Balança Comercial; da especulação com alimentos, que por 

sua vez era causada por problemas de abastecimento, peJo descaso em relação à 

agricultura nacional e em função do reforço à especulação imobiliária gerado peta 

48 Em princfpio, a evasão de divisas era interessante dado que o excesso de entradas externas vinha 
pressionando a expansão da base monetária e contribuindo para a escalada inflacionária. 
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expansão descontrolada do crédito. 

Neste sentido, o destaque da política econômica do governo Outra ficou a 

cargo da gestão cambial de cunho liberal. Na condução da mesma manteve-se a taxa 

fixa na paridade de Cr$ 18,50 por dólar, instituiu-se o mercado livre e foram abolidas 

as restrições para realização de pagamentos e remessas internacionais. Podem ser 

resumidos em quatro seus objetivos (Vianna, 1992: 108) : 

• Aumentar a oferta de matérias-primas e Bens de Capital; 

• Forçar a queda do preço de bens de consumo; 

• Queimar o excesso de reservas; 

• Atrair o capital estrangeiro. 

TABELA6 

AREAS CONVERSIVEIS AREAS INCONVERSIVEIS TOTAL 

EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES DE EXPORTA- IMPORTA- EXPOR- IMPOR-

ANO PARA ÇÕESPARA ÇÕESDE TAÇÕES TAÇÕES 

TOTAL EUA TOTAL EUA (FOB) (CIF) (FOB) 

1946 435 396 480 391 504 191 939 

1947 610 449 923 155 536 310 1146 

1948 660 512 768 583 520 353 1180 

1949 663 552 645 470 433 458 1096 

1950 780 741 527 361 576 558 1356 

1951 918 869 1088 837 851 899 1769 

1952 761 731 1130 830 657 856 1418 

FONTE: P . M11t11n, R. Bonelli, M. P. Abreu e J. E. C. Pereira, •polftica Econdrnica &tema ln: M11l11n (1984: 66) 

Pode-se considerar que a liberalidade cambial permitiu a fuga de capitais, que 

àquela altura ficou em tomo de US$ 50 milhões. Somand~se às demais fontes de 

evasão de divisas, a superestimação da situação começou a se desfazer antes 

mesmo de 1948. Com isso foi se confrontando com o fato de que o superavit externo 

brasileiro estava centrado nas relações comerciais com as economias que 

(CIF) 

671 

1233 

1121 

1103 

1085 

1987 

1986 
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compunham a área de moeda não conversíve!49, enquanto o saldo negativo estava 

justamente com a área de moeda conversívelso, e em especial, com os EUA (Veja os 

dados da Tabela 6). Tal desequilíbrio havia sido gerado pelas condições de guerra onde 

era mais difícil obter mercadorias da Europa. Sabe-se que entre 1946 e 1947, cerca de 

60% das importações brasileiras eram provenientes dos EUA, enquanto 40% das 

exportações dirigiam-se à este país. 

Deve-se ainda considerar que o término da Guerra tirou da pauta de 

exportações brasileira, produtos que excepcionalmente haviam se somado ao portfólio 

tradicional, como foi o caso de algumas matérias-primas e manufaturas leves. Por 

outro lado, a demanda por - importações cresceu, em função da necessidade de 

reequipamento das empresas brasileiras, o que se combinou com a pressão por 

evasão de divisass1 provocada pelo aumento de preços em 1947. (Vianna ln Abreu, 

1992: 110) 

Em função desta conjuntura, ao final do ano de 1947 a posição do nível de 

reservas já era deplorável, exigindo readequações na política cambial. No processo de 

ajuste foram sendo progressivamente adotadas restrições à aquisição de cambiais 

para exportação. Em julho daquele ano, foi então adotado o regime de concessão de 

câmbio por cooperaçãos2, em 1948 passou-se ao sistema de licenças prévias para 

importar. Sendo que neste último era considerada uma escala de prioridades para 

realização de importações. 

49 Os saldos comerciais com a Inglaterra tomavam a questão ainda mais complexa, isto porque se 
transformaram em saldos congelados que acabaram tendo que ser usados na encampação de ferrovias e 
outros empreendimentos ingleses no Brasil. 
50 A conversibilidade da moeda é uma situação que se relaciona com a liberdade de entrada e salda de 
divisas, quanto maior o grau de conversibilidade, mais fácil o acesso à compra e venda de divisas 
estrangeiras. Com a suspensão das regras de Bretton Woods ficou estabelecido que um conjunto de 
palses, cujas economias haviam sido profundamente abaladas pela Guerra, teriam a suspensão da 
conversibilidade das mesmas. Na prática, constituiu-se com isso um mecanismo de ampliação das 
reservas cambiais destes mesmos palses. 

51 Enquanto os preços dos exportados subiram em 16% em 1947, em relação a 1946, as inportações 
subiram em 75%. 
52 No regime de cooperação, os bancos comerciais eram obrigados a vender 30% das cambiais para o 
Banco do Brasil ã taxa oficial. 
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Importante ressaltar que o controle cambial substituía a maxidesvalorização 

cambial, na medida em que o câmbio fixo e sobrevalorizado vinha estimulando o 

crescimento do nível de importações. Basicamente quatro eram as justificativas para a 

manutenção da taxa de câmbio fixa e sobrevalorizada. A primeira e de certa forma 

mais importante consiste na inelasticidade-preço da demanda do café, principal 

produto da pauta de exportações brasileira. Na medida em que a equipe econômica do 

governo Outra tinha no controle inflacionário sua principal meta, o desajuste cambial 

não poderia ser solucionado através de uma medida que implicasse em impacto no 

nível interno de preços, já em descontrole. 

Além do impacto inflacionário da desvalorização, considerava-se que a mesma 

favoreceria justamente as exportações direcionadas às áreas de moeda inconversível 

- dada a elasticidade-preço da demanda dos bens comercializados com essas áreas -

sendo que a escassez de divisas teria que ser solucionada pelo aumento do comércio 

com as áreas de moeda conversível. Por fim, considerava-se que as importações 

brasileiras, respondiam lentamente ao encarecimento dos produtos, isto é, possuíam 

também um expressivo grau de inelasticidade-preço. 

Para se ter uma idéia da eficácia da política de concessão de licenciamento 

para importar, partiu-se de uma situação de déficit de US$ 313 milhões em 1947 com 

as economias da área de moeda conversível, para um superávit de US$ 18 milhões 

em 1949. (Vianna ln Abreu, 1992: 111) 

O quadro critico que assolou o governo Outra, sobretudo em função da crise 

cambial, começou a se reverter no final do período. Em 1949, iniciou o processo de 

recuperação dos preços do café. Desta forma, voltaram a crescer as receitas de 

exportação, abaladas em função dos efeitos da sobrevalorização cambial. Em 

resposta à nova conjuntura deu-se início a liberalização das importações a partir do 

segundo semestre de 1950. Em contrapartida, a libra estertina foi desvalorizada 

naquele mesmo ano, passando a valer US$ 2,80 contra US$ 4,30 anteriormente. O 
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fato impunha reflexos sobre a economia brasileira, na medida em que o Brasil vendia a 

Inglaterra 36,4% de seu produto exportável e do total das importações, 34,9% eram 

provenientes do mesmo país. 

Em termos da condução da política econômica como um todo, o governo Outra 

assumiu um perfil ortodoxo. Houve três gestões ministeriais, cujo teor não fugia à linha 

mais geral do liberalismo ortodoxo, até onde pode-se considerá-lo viável numa 

economia com as características da brasileira. Entre fevereiro e outubro de 1946, o 

ministério da Fazenda foi conduzido por Gastão Vidigal , período que coincidiu com o 

momento em que havia ocorrido o fortalecimento do grupo de economistas 

defensores da priorização da-política econômica de liberdade no comércio externo e 

combate a inflação. O professor Eugênio Gudin era justamente o principal 

representante deste grupo. 

Saretta (1984: 81 ) relata discursos de Vidigal acerca das prioridades de sua 

administração, onde se expressava justamente este conjunto de idéias. O 

comprometimento era com o equilíbrio orçamentário, fortalecimento e defesa da 

moeda e o rigoroso controle dos gastos com obras. Tanto assim, que foi relativamente 

grande o empenho de sua equipe na implementação de medidas que fortalecessem o 

Tesouro Nacional. 

Aaeditava-se àquela conjuntura, que o controle do gasto público seria o 

instrumento mais importante no sentido de garantir o reordenamento da vida 

econômica nacional. Apesar disso, a política de austeridade fiscal implementada por 

Vidigal revelou sua fragilidade ao ser anulada em função de aumentos concedidos ao 

funcionalismo público. O fato levoU-O a sair do ministério53, assumido por Côrrea e 

Castro, que ficou no cargo até junho de 1949. 

53 A salda do ministro Gastão Vidigal do governo também foi impulsionada pela necessidade de 
desincompatibilização para que pudesse concorrer ao governo de São Paulo. 
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Pedro Luiz Côrrea e Castro, assim como Vidigal, tinha uma trajetória 

construída no setor privado, sua vinculação econômica se dava como a indústria 

petrolífera. Sua dedicação à defesa da participação do capital estrangeiro nas 

indústrias de base no Brasil esteve vinculada a seus elos com esse capital, o que foi 

particularmente forte no caso da indústria do petróleo. Sendo que justamente este 

ponto acabou se transformando numa das mais acirradas polêmicas da história 

política brasileira. 

O combate a inflação permaneceu prioritário na gestão Correia e Castro, 

adicionando-se aí a proposição de realização de uma reforma tributária54 e ~e 

estimulação da produção. Foi enfático, sobretudo no ano de 1947, na aplicação de 

uma política monetária contracionista, que foi arrefecida já no ano seguinte. A política 

fiscal seguia o mesmo sentido da severidade. Seu sucesso esteve representado na 

apresentação do superávit da União e na redução da inflação para o patamar de 9% 

ao ano. (Vianna ln Abreu, 1992: 119) 

A filiação conservadora do ministro fica explícita na afirmação de que: 

·É da essência da economia latino-americana, e o Brasil nesse conjunto está integrado, 

certa concentraçao de esforços na exportaçao de matérias-primas e gêneros 

alimentlcios, bem como a importaçao de ampla variedade de artigos manufaturados e 

comestlveis industrializados." (Declaração do Ministro Carreira e Castro citada no 

Relatório Anual do Ministério da Fazenda ln: Skidmore, 1992: 97) 

No ano de 1948, a política fiscal foi mantida com o mesmo teor, mas a política 

monetária passou a expansionista, com impacto expressivo sobre a taxa de 

crescimento do PIB que ficou na casa dos 9,7%, alavancada pelo setor industrial. Na 

verdade, a mudança da política monetária não se deu em função de opção do 

54 A proposta de reforma tributária visava ampliar a participação dos impostos diretos na estrutura fiscal, 
dado que a precariedade da estrutura que vigorava até então era óbvia, na medida em que 41% da 
mesma era proveniente do Imposto sobre Consumo e 32% do Imposto de Renda. 
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ministério da fazenda, mas graças à capacidade de gestão da moeda que possuía o 

Banco do Brasil , que atuava como autoridade monetária nacional. 

Foi justamente o presidente do Banco do Brasil responsável pelo 

gerenciamento da expansão do crédito supracitado quem assumiu o ministério da 

Fazenda, Guilherme da Silveira. Neste último ano, a política fiscal sofreu reversão, 

passando a expansionista o que se fez sentir na elevação dos déficits de estados e 

municípios. A política creditícia, por sua vez, seguiu a mesma linha. 

Os dois últimos anos do governo Outra foram, então, marcados por políticas 

expansionistas. Na determinação dessa nova linha alguns elementos foram 

fundamentais, dentre eles o fato de que as eleições presidenciais se aproximavam. O 

poder de barganha dos industriais já se encontrava bastante fortalecido. Além disso, 

crescia a consciência de que a transição para a livre conversibilidade seria um 

processo lento tomando clara a exigência das reestruturações internas. Por fim, pode

sa mesmo falar da crise dos princípios ortodoxos55. (Vianna ln: Abreu, 1992) 

Dado que a política cambial consistiu no instrumento mais importante de 

política econômica no período toma-se premente que seus impactos sobre a economia 

como um todo sejam avaliados mais detidamente. Na medida em que foi sendo 

estabelecido crescente controle sobre as importações brasileiras obviamente que se 

fez sentir sobre a produção local, mais especificamente sobre a produção industrial, os 

reflexos da mesma. Ainda que de forma gradual, o controle foi sendo vinculado à 

promoção do desenvolvimento industrial. Tanto assim, que embora isso não fosse 

sistematizado ou mesmo pré-concebido com essa finalidade, na prática, a seleção de 

acordo com o critério da similaridade começou a vigorar. 

55 A verdade é que mesmo alguns dos liberais mais convictos, pertencentes ao grupo de Gudin, como o 
economista Octávio de Gouveia Bulhões apresentavam reticências quanto à eficácia dos preceitos Nberais 
no Brasil era explicita. Isto refletia a pequena credibilidade na existência de um setor privado eficiente, 
com visão de longo prazo. Bulhões chegava a delegar estas caracterfsticas à descendência brasileira de 
um povo que viveu no apogeu da era mercantilista. 
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Ao câmbio sobrevalorizado associam-se alguns efeitos. O primeiro deles. é o 

de subsidiar as importaçõesss. ou seja tomá-las mais baratas. O segundo efeito é 

protecionista, do qual se usufruía em função das restrições quantitativas às 

importações. Por fim, o efeito lucratividade, na medida em que a taxa de câmbio 

sobrevalorizada exerce impado sobre as taxas de retomo das aplicações de capital, 

tomando mais interessante a produção para o mercado interno, em detrimento das 

exportações. (Vianna ln Abreu, 1992: 115) Ainda em prol do fomento industrial, atuou a 

política expansionista de crédito, sobretudo nos últimos anos do governo. Os dados da 

Tabela 7 atestam a velocidade de expansão crédito entre os anos de 1947 e 1950. 

TabeJa 7 
TAXAS DE EXPANSÃO DO 

CRÉDITO INDUSTRIAL 
ENTRE 1947 E 1950 (em •/e) 

:lj:'l.'i·~i:J('~:11·:::::::.::::=:·:::::::·1:::1;::;::::.:1:··:iJ·i·J'·Jl,J'·: . .'i· 
1948 19 

i:·l,"11~[ iil llll.:!f ·ij.·l·l:-.,~·1:11:1,1::.~li·illll.lli,".l.:.~1 
1950 05 

Fon te: Viann a ln Abreu (1 992 : 11 6) 

A situação crítica na qual se viu a economia brasileira a partir do término da 

guerra. reforçada pelo fato de que o Brasil não fazia parte das prioridades geo-

estratégicas dos EUA, começaram a desanuviar no final da década de 40. Em 1949, 

com a posse do presidente Henry Truman, nos EUA, começavam a se desenhar 

indícios de que a nova política externa americana pudesse voltar a favorecer a 

América Latina, e especialmente o Brasil. De fato, em 1950 a iminência da guerra da 

Coréia reaproximou Brasil e EUA. 

No disaJrso de posse de Truman, em janeiro daquele ano, lançava-se o 

famoso Ponto IV da política externa americana, que comprometia os EUA à 

disponibilizarem seu conhecimento técnico para os países pobres. Segundo Malan 

56 Como havia o sistema de controle de concessão de cambiais para realizaçto de operações de 
importação, apenas aquelas que eram permitidas usufruíam do efeito de barateamento dos preços. 



71 

(1984:68) apenas a imprensa e os países subdesenvolvidos deram real importância ao 

mesmo. Apesar disso, abriu-se espaço para que fosse requisitada a formação de 

comissões técnicas. E, de fato, o legado mais positivo da nova conjuntura que se abria 

foi a formação da Comissão Mista Brasil-EUA (CMBEU)57 em dezembro de 1950, 

como resposta à solicitação do governo brasileiro. 

Desta forma, pode-se dizer que o desfecho do governo Outra foi marcado por 

um quadro externo efetivamente favorecedor, ao contrário do fator ilusório que havia 

caracterizado o início do período. Para confirmar tal diagnóstico podem ser lembrados 

dois elementos, a elevação dos preços do café e a mudança de atitude do governo 

americano em relação ao Brasil, flexibilizando a postura de que apenas viriam 

contribuições americanas pelas mãos do capital privado. Já internamente, marcaram 

essa nova etapa, a retomada do crescimento econômico, mas também a reaceleração 

da inflação e do desequilíbrio financeiro do setor público. 

Já no que se refere ao quadro interno, assoberbavam-se os problemas em 

função do crescimento do déficit público e da gestão expansionista do crédito. Em 

1950, ano eleitoral, o que não deixa de ser um elemento crucial para determinação da 

forma de condução da política econômica no Brasil , apresentavam-se claras as novas 

dificuldades de obtenção do equilíbrio orçamentário. Apenas para aquele ano, 

anunciava-se um déficit de Cr$ 2 bilhões. (Saretta, 1990: 121) Por outro lado, voltavam 

a arrefecer as medidas restritivas em relação às importações. Este processo de 

liberalização foi também impulsionado pelas perspectivas de generalização da Guerra 

da Coréia em um conflito de proporções mundiais. 

57 A CMBEU não consistia em simples continuidade do trabalho das comissões que a precedeu. Sua 
proposição era colaborar. na elaboração e aprovação de projetos de investimento. Sendo que suas 
preocupações estiveram voltadas mais precisamente para as áreas de energia e transporte. 
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SEGUNDO GOVERNO VARGAS (1951-1954): ESTABILIZAÇÃO VERSUS 

CRESCIMENTO 

O segundo governo de Vargas, cujo início se deu em 1950, na sucessão de 

Eurico Gaspar Outra, contava com uma conjuntura deveras distinta daquele que havia 

caracterizado seu primeiro mandato, bem como do momento do imediato pós-guerra. 

A nível interno, deparava-se com a retomada da aceleração inflacionária e o 

desequilíbrio do setor financeiro. Por outro lado, no front externo as expectativas eram 

mais favoráveis, especialmente no que se refere ao comércio exterior. A percepção 

predominante àquele momento era que a política externa americana seria facilitadora 

das propostas de desenvolvimento econômico nacional. 

Mediante tal quadro foram traçadas as diretrizes da nova política econômica. A 

proposição era de que sua implementação se desse em duas etapas. Na primeira 

delas, a prioridade era a estabilização econômica, intitulada como etapa Campos 

Sales. A segunda fase seria então dedicada aos empreendimentos e realizações, ou 

seja, teria o crescimento econômico como prioridade e foi intitulada de Rodrigues 

Alves58. (Abreu ln: Lamounier, 1994: 136) 

Basicamente dois eram os pontos cruciais para que fosse alcançado sucesso 

na estratégia de política econômica. Primeiramente, os objetivos tanto da política 

monetária, como da política fiscal deveriam ser alcançados na primeira etapa, que cuja 

implementação se daria no biênio 195111952. O segundo pilar estaria na atuação da 

58 Os governos Campos Sales (1898/1902) e Rodrigues Alves (1902/1906) foram sucessivamente o 
segundo e o terceiro do período republicano no Brasil. Vale destacar que ao assumir a presidência, 
Campos Sales e seu ministro Joaquim Murtinho alteraram a condução da polltica econômica, passando a 
polltica monetária a ser fortemente contracionista. No perfodo seguinte manteve-se a linha de 
austeridade na polftica econômica. Interessante ressaltar o episódio, tendo em vista a proximidade da 
visão de Gudin, bem como sua admiração por tais ministros, e em especial Murtinho, cuja visão do 
problema econômico brasileiro era deveras próxima à de Gudin no pós-guerra. 
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Comissão Mista Brasil-EUA, garantindo não só a colaboração técnica americana, mas 

sobretudo os canais de financiamentos de projetos. 

Na segunda fase do projeto, onde o crescimento econômico aparecia como 

prioritário, a estruturação da indústria de base era objetivo estratégico. Isto implicava 

na necessidade de reequipamento industrial, redefinição da estrutura de transporte; 

reforço estrutural e garantia de suprimento energético; definição de campos 

estratégicos; além, obviamente, da complementação da infra-estrutura econômica. 

Para todo esse conjunto de desafios, a CMBEU exerceria contribuição fundamental, 

seja enquanto colaboradora técnica, seja como agente facilitador na obtenção de 

recursos de órgãos financeiros americanos, especialmente o EXIMBANK59. 

Existe uma controvérsia a respeito da existência de dubiedade na política 

econômica do segundo governo Vargas. Para Vianna, a mesma não foi definida em 

consonância com o projeto desenvolvimentista, apesar de se ter previsto uma segunda 

fase de empreendimentos. Além disso, na fase destinada à estabilização teria 

predominado a visão ortodoxa, ao abraçar a tese de que o controle inflacionário 

dependia do equilíbrio das finanças públicas. A condução austera das políti.cas fiscal e 

monetária em 1951 teriam confirmado o caráter conservador do governo na área 

econômica. (Fonseca, 1989: 358) 

Outros dois autores teriam seguido esta mesma linha de análise de Vianna, 

Lessa e Fiori, para os quais foi notório o caráter ambíguo da política econômica do 

segundo governo Vargas. Dada a necessidade de solucionar problemas de curto 

prazo (tais como, a inflação e o déficit público) comprometeu-se parcialmente o 

programa de longo prazo. Nesse sentido, a primeira fase do governo teria sido 

marcadamente conservadora e oom predominância da visão de curto prazo. A 

59 O Eximbank. Export and lmport Bsnk of United States, foi criado em 1934 pelo governo americano 
com o objetivo de fomentar o comércio exterior no perlodo pós-Grande Depressão. Após a Segunda 
Guerra passou a atuar como agente financiador do Plano Marshall. (Dicionário de Economia, Sandroni, 
1989:117) 



74 

chamada segundo fase, por sua vez, não teria apresentado qualquer descontinuidade 

com este ritmo da primeira. (Fonseca, 1989: 357) 

Fonseca (1989) se opõe às visões acima mencionadas. Toda sua 

argumentação é construída sobre a idéia de que na verdade, o comprometimento do 

governo Vargas com o desenvolvimentismo foi muito mais efetivo do que sugerem 

muitas análises acerca do tema. Para o autor, deve-se antes de qualquer coisa 

questionar o significado dos conceitos de ortodoxia e heterodoxia, bem como o 

contexto histórico em que são efetivamente válidos. A dubiedade do governo Vargas 

teria estado em outro ponto, dado que a defesa da experiência "Campos Sales / 

Rodrigues Alves" aparecia mais no discurso de algumas autoridades do governo, 

como o ministro Horácio Lafer, que propriamente da presidência. Desta forma, 

Fonseca sustenta toda sua argumentação avaliando as posições de Vargaseo acerca 

dos problemas econômicos da nação. 

É importante ressaltar que a trajetória política do ministro Lafer havia sido 

vinculada à defesa do industrialismo. Em 1928, quando da criação do Centro das 

Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) passou a integrar a primeira diretoria da 

entidade. Como constituinte, defendeu a industrialização e apoiou as medidas 

protecionistas. Em 1943, atuou no Conselho Técnico de Economia e Finanças 

(CTEF), órgão que foi um dos pilares da tentativa do governo estadonovista de 

estabelecer uma estrutura de coordenação econômica geral. Apesar deste perfil, foi 

líder da maioria no Congresso durante o governo Outra. Dadas as suas posturas 

neste governo, pode parecer contraditório sua presença no governo Vargas em 1950. 

No entanto, o fato reflete nada menos que o resultado das alianças políticas do 

governo. (Dic. Histórico Biográfico, Verbete Horácio Lafer, p. 1733 a 1736) 

60 No caso da inflação, por exemplo, Vargas desconsiderava em seu discurso a emissão monetária como 
causa importante. Ademais, pregava o combate da inflação através do inaemento de produção e para 
tanto não julgava ser propicia a contenção do a-édito, nem mesmo dos salarios que corriam atris do 
custo de vida. 



75 

Apesar de ter abraçado a inflação como prioridade maior da política econômica 

governamental no período, Lafer era extremamente sensível às demandas dos 

industriais. Para Vianna (1986: 195), o fator determinante da elaboração do projeto 

Campos Sales-Rodrigues Alves havia sido a reaproximação dos EUA. Isto é, na 

verdade teria feito parte dos entendimentos em tomo da montagem da CMBEU. Neste 

sentido, a adoção da ortodoxia aparece muito mais como uma necessidade de 

adaptação conjuntural, que propriamente adesão convicta ao liberalismo. 

Justamente no que tange a política econômica externa não houve alterações 

profundas em relação às diretrizes seguidas pelo governo Outra, entre os anos de 

1951 e 1952. A taxa de câmbio foi mantida fixa e sobrevalorizada, da mesma forma foi 

mantido o regime de concessão de licenças para importação. Ao longo desses anos, 

dois fatores contribuíram para ampliar o grau de liberalidade nas concessões para 

importar. O primeiro deles foi a melhoria progressiva do comércio exterior, 

especialmente do mercado cafeeiro. O segundo já se relaciona ao receio quanto aos 

efeitos de uma possível mundialização da Guerra da Coréia, que marcou o início da 

década de 50. 

A conjuntura interna também contribuiu para ampliação do grau de abertura 

comercial. Ainda se considerava que a persistência do nível inflacionário estava 

diretamente vinculada à escassez de oferta de bens e serviços, agravado por 

perspectivas de redução da oferta de matérias-primas e equipamentos importados61• 

Mesmo vista de forma agregada, a relação entre o desempenho das importações e 

das exportações entre os anos 40 e 50 atestam uma performance problematizante no 

início da última década, como se pode verificar através do Gráfico 1. Inclusive, é 

bastante clara a tendência a uma situação crítica em 1952. 

61 A Guerra da Coréia gerou um clima de expectativas na economia mundial, permitindo que se 
especulasse sobre a iminência de uma nova guerra global, que voltaria a restringir o comércio 
internacional. Assim, os empresários nacionais tenderam a atuar defensivamente mediante essa 
perspectiva. 
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O resultado das contas externas brasileiras deve, contudo, levar em 

consideração a existência de duas modalidades básicas de transações peculiarmente 

características daquela conjuntura. Havia que se considerar as transações com as 

áreas de moeda conversível, em especial com os EUA, em separado das transações 

com os países de moeda inconversível para se ter maior clareza da gravidade dos 

problemas relativos à área externa. 

Ao final do primeiro semestre do ano de 1951, o quadro era alarmante. De um 

total de US$ 860 milhões em importações, US$ 449 milhões eram provenientes das 

áreas de moeda conversível, ou seja, cerca de 52%. Por outro lado, de US$· 827 

milhões em exportações, apenas US$ 40 milhões eram voltadas para tais países, ou 

melhor, apenas 5% do total exportado. O déficit aparentemente reduzido era, na 

prática, insustentável dada a qualidade dos credores brasileiros em detrimento dos 

devedores. Tanto assim que os impactos logo se fizeram sentir sobre o nível das 

reservas cambiais brasileiras, que saíram de uma posição de US$ 162 milhões em 

março para US$ 43 milhões em julho. (Vianna ln Abreu, 1992: 126) 

Em agosto desse mesmo ano de 1951, o governo iniciou uma reação frente ao 

problema, aumentando a rigidez nas concessões da Carteira de Exportação e 

Importação (CEXIM). Ainda assim, a média de concessão de licenciamentos para 
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importações continuou elevada ao longo do segundo semestre do ano. Conduzindo 

assim, à queima das reservas em dólares, que chegaram a assumir o patamar de US$ 

27 milhões negativo. (Vianna ln Abreu, 1992: 126) A partir disso, foi promovido um novo 

aperto no volume de licenças de importações no início de 1952. 

Na verdade, as restrições em relação ao sistema de licenças de importações 

demoraram a apresentar resultado, em função de um efeito de retardamento. A 

existência de prazos de validade das licenças de importação, em alguns casos 

bastante extensos, acabava gerando uma defasagem entre o período de concessão 

da licença e a efetivação das importações. Para bens supérfluos, as mesmas eram 

válidas por até seis meses, enquanto para os bens de capital este prazo se elevava 

para 12 meses. Tanto assim que em 1951 o superavit ainda era denotado, apesar de 

seu grau reduzido, US$ 68 milhões, mas já em 1952 o déficit alcançava a cifra de 

US$ 286 milhões62. 

O mal desempenho das contas externas em 1952 foi resultado da combinação 

de vários fatores. O primeiro deles, o já alentado prazo de validade das licenças para 

importação que retardou o efeito das restrições para novas concessões. Houve 

também um gasto extraordinário para compras de trigo dos EUA, em função da quebra 

da produção Argentina. Além disso, contribuíam para a evasão de divisas, tanto o mal 

aparelhamento dos portos brasileiros, como a queda em cerca de 20o/o, das 

exportações. 

A queda da receita de exportações estava vinculada aos efeitos da 

sobrevalorização cambial e da inflação interna, o que se combinou com as 

expectativas dos exportadores quanto a uma eventual desvalorização cambial; o que 

se acirrou em função da crise da indústria têxtil mundial, abalando a cotonicultura 

brasileira, um dos ramos mais importantes do setor exportador nacional. 

62 Os valores extraldos das tabelas utilizadas por Vianna (ln Abreu: 1992) são FOB, o que significa que 
não estão inclusos valores de fretes e taxas de embarque. 
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A política econômica da primeira fase do segundo governo Vargas possuía um 

escopo bastante ortodoxo, expresso mesmo em seus objetivos, quais sejam a 

compressão dos gastos públicos, a elevação da receita fiscal e a condução austera 

das políticas monetária e creditícia. Inicialmente, um dos obstáculos para a 

implementação de uma política com tal teor era a presença de Ricardo Jatet63 na 

presidência do Banco do Brasil. Além disso, existia a dificuldade relativa ao sistema 

tributário, impossível de ser alterado para o exercício de 1951 . 

O ano de 1951 foi marcado por uma política fiscal de cunho contracionista, o 

que implicou na redução do gasto público com prioridade para o corte nos 

investimentos em detrimento · dos gastos de custeio. O resultado foi a queda da 

participação do governo na formação bruta de capital fixo, de 28,4% em 1950, para 

20,3% em 1951 . Em contrapartida houve aumento na arrecadação fiscal graças ao 

crescimento real da economia, à maior eficiência do aparelho de arrecadação e do 

aumento das importações, mas também ao contexto inflacionário. Neste sentido, os 

resultados da política fiscal foram bastante positivos, proporcionando o primeiro 

superávit global da União e Estados desde 1926. (Vianna ln Abreu, 1992: 129) 

Já em 1952, embora tenha se conduzido a política fiscal na mesma linha, os 

resultados foram muito menos favorecedores. A União manteve-se em posição 

superavitária, como comprovam os dados da Tabela 8, mas o distrito federal (DF) e 

os municípios fecharam em déficit, o que conduziu a um resultado geral deficitário 

para as finanças públicas. 

63 Jafet havia sido peça-chave da campanha eleitoral de Vargas, sendo sua nomeação um compromisso 
vinculado ã divida polltica. Sua indicação para o cargo havia sido feita por Adhemar de Barros, cuja linha 
política populista não tinha qualquer compromisso com o controle da inflação. 
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TABELAS 
BRASIL : FINANÇAS PUBLICAS, 1950/1952 EM CRS MILHÕES 

UNIAO ESTADOS E DF 
ANOS Receita Despesa Sup. (+) Receita Despesa Sup. (+) 

Def. (-) Def. (-) 
1950 19.373 23.670 -4.297 16.375 18.540 -2. 165 

1951 27.428 24 .609 +2.819 22.905 24 .336 -1.431 

1952 30.740 28.461 +2 .279 25.337 30.801 -5.464 

Fonte : Malan, Bonelli, Abreu e Pereira, 1977, p . 217 [Apud Vianna , 1992: 120) 

Enquanto a política monetária continha o mesmo teor ortodoxo da condução 

fiscal, a política creditícia assumiu direção contrária, apontando para a expansão do 

crédita64 às atividades econômicas. O que veio ratificar a idéia de que a direção do 

Banco do Brasil por Ricardo Jafet teria implicações no descompromisso em relação à 

política de estabilização. 

O fomento do crédito em função da gerência de Jafet sob a entidade 

responsável, em última instância, pela determinação do volume de crédito concedido 

na economia, expressa ações contraditórias dentro do mesmo governo. Para Fonseca 

(1989) muitas foram as oportunidades em que se exibiu tal visão contraditória. 

A própria forma de ajustamento do Balanço de Pagamentos seguida pela 

equipe econômica, onde não se adotou a meta de zerar o déficit, nem mesmo se 

estabeleceu como prioridade o restabelecimento da liberdade cambial, é tomada por 

Fonseca (1989: 389) como forma de colocar em dúvida o caráter da ortodoxia. Ou 

mellhor, serviria mesmo como confirmação do aspecto contraditório das ações do 

governo. Segundo Fonseca (1989: 391) Vargas criticou tanto a liberalização das 

importações, como as operações vincu/adas65 considerando-as como portas de 

entrada de uma avaland'le de produtos supérfluos que em nada contribuíam para o 

64 Vianna (1992) cita dois fatores que atuaram no sentido de viabilizar a expansão creditícia promovida 
pelo Banco do Brasil. O primeiro deles foi a recuperação de parte dos recursos emprestados ao setor 
público em função dos superávits da União. Som.se a isso o fato de que em 1952 houve aumento no 
volume de recursos depositados com vistas Ili liquidação de atrasados comerciais. 
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desenvolvimento econômico nacional. Para o autor, o fato de que foi encerrado o 

sistema de operações vinculadas e mantida a taxa de câmbio sobrevalorizada indicam 

respaldo ao discurso de Vargas. 

Apesar dos esforços empreendidos pelo governo no sentido de implementar 

políticas fiscal e monetária contracionistas, os resultados sobre o patamar da inflação 

deixaram muito a desejar. Mensurada pelo IPC (Índice de Preços ao Consumidor) do 

Rio de Janeiro, a inflação se elevou de 12, 1% ao ano, para 17,3%. Em contrapartida a 

taxa de crescimento do PIB brasileiro que havia sido de 4,9% em 1951, se elevou para 

7,3% no ano seguinte66. 

O ano de 1953 não foi exatamente um momento de continuidade, mas, antes 

disso, uma ruptura naquela conjuntura que vinha sendo marcada pelo ajuste interno e 

ampliação da cooperação internacional. Três fatores foram especialmente importantes, 

o primeiro semestre do ano, a necessidade crescente de empréstimos externos e 

renegociações da dívida externa; a mudança na conjuntura internacional; e um 

movimento crescente de protestos sociais. 

Em termos de medidas relativas às relações internacionais, em janeiro de 

1953, o governo Vargas aprovou a Lei de Uvre Mercado (Lei 1.807) que garantia 

liberdade para movimentação do capital estrangeiro. Demonstrando que a prática de 

seu governo era menos xenófoba que o discurso, e portanto que havia uma clareza, 

também maior do que se poderia prever, com relação às demandas 

macroeconômicas. 

A Lei 1.807 introduzia uma nova sistemática cambial baseada em taxas 

múltiplas. No que tange a oferta de cambiais, foram instituídas cinco taxas 

65 O sistema de operações vinculadas foi utilizado pelo governo Outra buscando o fomento das 
exportações dos bens gravosos permitindo aos exportadores que fizessem as negociações de suas 
cambiais diretamente com importadores 

66 Em função da liberalizaçao do comércio nos dois primeiros anos da década de 50, o setor industrial 
apresentou o pior desempenho em termos de taxas de crescimento. Já o setor de serviços é o que 
apresentou as maiores taxas de crescimento do perlodo, enquanto o agrlcola expandiu de forma 
expressiva em 1952, quando apresentou expansão da ordem de 17%. 
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diferenciadas. Havia a taxa oficial, através da qual recebiam os exportadores de café, 

cacau e algodão. Outras três taxas combinavam entre 15, 30 e 50% dos valores das 

taxas oficial e livre. Além dessas, havia a própria taxa de câmbio livre, utilizada para 

realização de transações financeiras. Já pelo lado da demanda de cambiais havia 

duas taxas, a oficial utilizada para aquisição dos bens essenciais, remessas 

financeiras e de lucros, além das compras do govemo67, e a taxa livre, onde eram 

realizadas as demais importações. 

Basicamente eram dois os objetivos da Lei do Uvre Comércio , o de possibilitar 

o escoamento dos produtos gravosos68, ao tempo em que reduzia o elevado grau de 

propensão às importações da · economia nacional. Além disso, ao menos em termos 

de legislação, a economia brasileira tomou-se uma das menos restritivas em relação à 

livre mobilidade do capital estrangeiro69. Dessa forma, vinha no sentido oposto 

daqueles que propugnavam que a indisposição americana em relação ao Brasil a 

partir da virada de 1952 estaria relacionada à postura xenófoba do governo Vargas. 

Apesar do objetivo inicial de contenção de importações, a condução da política 

cambial trilhou um caminho de progressiva liberalização. O mercado livre foi 

paulatinamente aberto para exportações de invisíveis, bem como as transações de 

capital e, sobretudo para os produtos considerados gravosos. Por outro lado, as 

importações realizadas no câmbio livre também sofreram substancial redução7o, 

contribuindo para a deterioração da situação cambial brasileira. 

67 A compra dessa lista de bens, beneficiados com a taxa oficial, perfaziam cerca de 213 do total das 
importações brasileiras àquela altura. 
68 Os produtos gravosos são aqueles onde há potencial exportador considerável, mas o cãmbio 
congelado mediante um contexto inflacionário impedia que houvesse margem de lucro, ou reduzia-na de 
forma insuportável. 
69 Enquanto as entradas financeiras eram realizadas à taxa livre, as remessas estrangeiras eram 
realizadas ã taxa oficial. O diferencial que existe af, acabava representando um ganho para o capital 
estrangeiro. 

70 Segundo Vianna ( 1992) chegaram a representar cerca de 3% do total. Sendo que as próprias 
autoridades governamentais· ficaram temerosas de que a excessiva concorrência por divisas no mercado 
livre provocasse desvalorização excessiva desta taxa. 
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Tendo em vista o encarecimento dos preços de matérias-primas e outros 

insumos para a indústria local, havia uma preocupação com os eventuais efeitos 

inflacionários que poderiam advir da implementação da nova política cambial. 

Contudo, a ortodoxia advogava que tais efeitos apenas viriam se consumar caso não 

houvesse um condução adequada das políticas monetária e creditícia. 

Complementarmente aos esforços oriundos da nova sistemática cambial, foi de 

suma importância a concessão de um empréstimo de US$ 300 milhões junto ao 

EXIMBANK, no primeiro semestre de 1953. As condições para o mesmo implicavam 

na amortização em três anos, com pagamentos mensais a partir de 30 de setembro 

daquele mesmo ano e compromisso de liquidação dos atrasados comerciais com os 

EUA até julho. 

Já a política econômica doméstica foi conduzida em 1953 seguindo aos 

objetivos de garantir um pequeno superavit orçamentário; exercer uma política 

monetária passiva, respondendo às demandas por expansão ou retração da 

economia; e especialmente buscar o enquadramento do Banco do Brasil. 

Concretamente, o que se verificou foi a perda de controle por parte dos gestores de 

política monetária. Tanto assim, que a taxa de expansão dos meios de pagamentos na 

economia brasileira para os primeiros cinco meses de 1953 foi sete vezes superior à 

do mesmo período de 1952. (Vianna ln Abreu, 1992: 135) 

No que se refere ao desempenho das exportações, que consistia o objetivo 

maior da política cambial adotada a partir de janeiro de 1953, aí se encontrou o 

principal motivo de frustração da política econômica adotada. No geral, houve um 

decréscimo de 11 o/o no valor exportado no primeiro semestre de 1953 em relação ao 

mesmo período de 1952 (Vianna ln Abreu, 1992: 136). Isto se explica na medida em que 

as exportações de gravosos não reagiram aos incentivos, enquanto o setor cafeeiro 

perdia espaço, alegando que isso fosse responsabilidade da política cambial do 
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governo. Em conseqüência, crescia a pressão dos cafeicultores, tendo em vista obter 

maiores incentivos governamentais para o setor. 

Os rebatimentos sobre as contas externas brasileiras foram praticamente 

imediatos. Na medida em que a queda das importações não exerceu efeito 

compensatório, os atrasados comerciais foram se avolumando. Contribuiu para 

agravar esse quadro, o fato de que o EXIMBANK não liberou a segunda parcela do 

empréstimo concedido na renegociação da dívida externa. Tal quadro desolador levou 

à substituição do ministro Horácio Lafer por Osvaldo Aranha. 

O ministro Osvaldo Aranha tinha uma longa trajetória na história política 

brasileira, tendo sido inclusive decretado governador interino do Rio Grande do Sul 

quando Vargas assumiu a presidência da república em 1930. Também sua atuação 

como ministro da fazenda não estava sendo estreada na década de 1950, mas já na 

década de 1930. Em pleno auge do impacto da crise de 29 sobre a economia 

brasileira, a primeira gestão de Aranha havia buscado restaurar o crédito externo e o 

equilíbrio orçamentário. Sua atuação vinculada às relações externas foi mais 

longínqua, tendo sido embaixador brasileiro junto aos EUA entre 1934 e 1937 e 

Ministro das Relações Exteriores até 1944. Após o fim do Estado Novo, Aranha se 

vinculou à recém-formada UDN, partido de cunho conservador. Voltou a assumir um 

cargo no governo federal nesta reforma ministerial ocorrida em 1953, no segundo 

mandato de Vargas. 

Além da crítica situação econômica, outro fator foi importante na determinação 

da reforma ministeria111, qual seja a necessidade do governo de ampliar suas bases 

políticas. Aí, mais uma vez se pode perceber a versatilidade política de Vargas. Neste 

momento sua aproximação foi simultaneamente rumo a direções opostas. Ao tempo 

em que se reaproximava da UDN, concedendo a pasta da Fazenda a um de seus 

71 Com a reforma ministerial do governo, João Goulart, emérito representante do trabalhismo brasileiro 
assumia a pasta do Trabalho. 
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principais representantes, Osvaldo Aranha, também o fazia em relação às suas bases 

vinculadas ao trabalhismo ao empossar Goulart no Ministério do Trabalho. 

A condução da política econômica por Osvaldo Aranha trouxe efetivamente 

uma grande novidade, que era a prioridade ao ajuste cambial. Quanto aos demais 

objetivos, que incluíam a estabilização econômica sob o ponto de vista ortodoxo, 

praticamente não houve alterações relevantes, ao menos no que tange ao conjunto de 

intenções. 

A partir da nova política cambial, foram realizadas alterações que envolviam a 

homogeneização do benefício cambial para o setor exportador, exceto para o café. Tal 

processo implicava na homogeneização do benefício cambial, passando a incidir em 

uma única taxa, que misturava 50% da oficial e da livre. Além disso, passava a vigorar 

o sistema de pauta mínima, a partir do qual se permitia aos exportadores de café, 

cacau e algodão negociar no mercado oficial apenas cotas mínimas estabelecidas 

para cada um deles. {Vianna ln Abreu, 1992: 138) 

Ainda no sentido de equilibrar as contas externas, o governo se comprometia 

com a cobrança da liberação do empréstimo que havia sido concedido pelo 

EXIMBANK. Em contrapartida, assumia o compromisso com uma política econômica 

de cunho ortodoxo, tendo em vista liquidar até o final de 1953 os compromissos 

relacionados a atrasados comerciais junto aos EUA. 

Consonante com este conjunto de medidas, a grande inovação esteve 

novamente na definição da política cambial. A nova política, identificada como 

Instrução 70 da SUMOC consistia em uma reforma cambial cujos objetivos eram 

atacar simultaneamente dois problemas que consumiam a economia brasileira. 

Propunha-se a equacionar a crise cambial e garantir financiamento para o déficit 

público sem a necessidade de pressionar emissões. 

A Instrução 70 restabelecia o monopólio cambial ao Banco do Brasil, o que era 

uma condição vital para que o novo esquema vigorasse efetivamente. Extinguia-se 
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com ela o sistema de controle quantitativo das importações, que havia predominado 

nas sistemáticas que a precederam, e passavam a vigorar os leilões de Promessas de 

Venda de Cambiais (PVC)72 através das quais o importador poderia adquirir as 

cambiais e realizar a operação de compra no exterior. As exportações também 

passavam a ser tratadas de forma distinta da anterior. Instituía-se a partir daí o 

sistema de bonificações, no valor de Cr$ 5,00 para cada dólar de café exportado e o 

Cr$ 10,00 para os demais produtos. 

A partir da nova política cambial criava-se uma receita em função da conta de 

ágios sobre as importações, e em contrapartida, a concessão das bonificações aos 

exportadores gerava a despesa. Oficialmente, os saldos desta conta estavam 

destinados à regularização das operações cambiais. Mas, na verdade esperava-se 

que também pudessem proporcionar fundos para financiar investimentos do govemo, 

sem pressionar a quase inelástica receita orçamentária. Em princípio, foi positivo o 

resultado geral da nova política. Ao mesmo tempo que atuou na propulsão das 

exportações e na manutenção do nível de importações, a nova sistemática cambial 

elevou o nível da receita govemamental. 

O fato de Aranha ter assumido a pasta da Fazenda em 1953 foi normalmente 

tido como maior comprovante do compromisso do govemo com a ortodoxia. Sua 

medida mais importantes, em termos de política econômica, a Instrução 70, obteve 

aplausos das associações comerciais e dos economistas ortodoxos73. E, extraiu 

críticas severas por parte dos industriais que consideravam que o regime de 

licenciamento lhes era muito mais favorecedor. 

72 Para o sistema de leilões, as importações eram classificadas em cinco categorias, de acordo com o 
critério de essenciabilidade do produto. Sendo que, quanto menos essencial, do ponto de vista da meta 
industrializante, também menor era a oferta de cambiais, o que impulsionava o nfvel do égio que poderia 
ser alcançado. Também importante destacar que os leilões de dólares eram separados das demais 
moedas, especialmente as não-converslveis. Apenas as compras do governo e as importações 
consideradas preferenciais não eram submetidas aos mesmos. 

73 Conforme poder-se-á avaliar com mais detalhes no Capitulo IV, a influência de Gudin na determinaçio 
da polltica cambial da Instrução 70 foi notória. Embora não considerasse a medida ideal, era a mais 
apropriada pela conjuntura crftica onde não se podia deixar ao som do mercado a determinação da taxa. 



86 

. Avaliando o escopo geral da política econômica de Aranha pode-se perceber 

que as difiruldades enfrentadas para implementação de um programa ortodoxo foram 

consideráveis. O Tesouro Nacional havia passado à posição devedora do Banco do 

Brasil desde o primeiro semestre de 195374. Também o crescimento industrial 

constituiu uma fonte de pressão sobre o gasto do setor público. Isto porque tomava, 

antes de qualquer outra coisa, necessária a readequação da infra-estrutura, sobretudo 

a partir do surto ~e crescimento ocorrido entre os anos de 1951 e 1952. 

No balanço geral, não se pode também dizer que o desempenho da economia 

tenha sido suficientemente bom a ponto de contrabalançar o insucesso das políticas 

adotadas. A inflação em 1953, ·medida pelo IGP-01, foi de 20,8%, contra 12% do ano 

anterior. O PIB cresceu em 2,5%, apesar do razoável desempenho do setor industrial 

que expandiu a uma taxa de 9,3%, o setor agrícola permaneceu pouco dinâmico, com 

crescimento de 0,2%, enquanto o setor de serviços efetivamente estagnou-se naquele 

ano. 

Do ponto de vista das relações internacionais, o ano de 1953 foi ainda mais 

complicado para a economia brasileira. Todo o conjunto de expectativas positivas que 

haviam se formado no início do governo Vargas em relação à postura americana 

frente ao Brasil foi se desfacelando mediante o novo quadro que se desenhava a partir 

da eleição do governo Eisenhower e a redefinição das prioridades da política externa 

americana. 

O acirramento da Guerra Fria trouxe novo rumo à atuação americana no 

âmbito internacional. Mais uma vez, a América Latina deixava de ser vista como área 

de atuação prioritária, especialmente a América do Sul. Desta forma, foi abandonado o 

Ponto IV da Doutrina Truman, que vinha sendo o pilar ideológico da política de 

cooperação técnica exercida pela Comissão Mista Brasil-EUA. Ainda nesse mesmo 

7 4 Basicamente, isto se deu em função de três fatores: 1) a necessidade de realização de gastos em 
função da seca do nordeste; 2) a concessão do abono salarial ao funcionalismo civil; e 3) os gastos 
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sentido, o governo americano, pela primeira vez, interveio na disputa entre BIRD e 

EXIMBANK75 favorecendo a posição do primeiro quanto à prioridade no financiamento 

dos países latino-americanos. A suspensão das restrições quanto a atuação do 

EXIMBANK apenas foram suspensas em 1954, tarde demais para que o governo 

Vargas pudesse tirar algum proveito da situação e revertê-lo em rerursos para a fase 

de empreendimentos. 

Reforçado por esta posição do governo americano, o BIRD foi levado a 

interferir na condução da política econômica brasileira. Os fatores que concretamente 

abriram espaço para tanto foram: 1) a suspensão das remessas de rendimentos de 

capital no início do ano de 1952 - embora deva-se destacar que esta foi uma postura 

efêmera - ; 2) a afirmação do monopólio estatal do petróleo; 3) a nacionalização das 

ferrovias; 4) especialmente em função da deterioração cambial, que tomava exíguas 

as divisas, aprofundando a disputa e prejudicando duplamente o capital estrangeiro, 

ao ter que disputá-las para garantir suas remessas e contendo as importações. 

A postura do BIRD era de defesa do capital internacional, o que levava a 

rebater qualquer possível atitude nacionalista. Seu fortalecimento teve rebatimentos 

diretos sobre o Brasil. Em primeiro lugar, as condições para renegociação dos 

atrasados comerciais tomaram-se mais difíceis76. Além disso, e talvez a 

conseqüência que afrontou de maneira mais direta o planejamento do governo foi a 

inviabilização do funcionamento da CMBEU graças ao esgotamento das linhas de 

financiamento, para as quais ela exercia o papel de canalizadora. 

retativos às eleições municipais. Somou-se a esta pressão o fato de que o Banco do Brasil teve que 
efetuar, com recursos próprios, o pagamento de US$ 250 mi referentes a atrasados comerciais. 
75 HA muito o BIRD tentava obstruir a atuação do EXIMBANK nas linhas de aédito de longo prazo. 
Enquanto este banco se ligava à comunidade empresarial que defendia sua intermediação, o primeiro era 
vinculado aos banqueiros de Nova York. Na verdade, a disputa entre as duas instituições reftetia oonftitos 
intrfnsicos à sociedade norte-americana. (Vianna, 1986: 200) 

78 Deve-se notar que além de terem sido mais duras as condições de renegoc:iaçlo da divida, o 
empr6stimo realizado foi fruto da pressão dos investidores americanos preocupados com a penalização 
que poderia incidir sobre eles em função de um escasseamento ainda maior das divisas il'Umacionais. 
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Dado o quadro desolador que fechou o ano de 1953, estava praticamente 

selado um ano de dificuldades para o governo em 1954. Em termos da política 

econômica, a prioridade estava voltada para a estabilização. Já no front externo as 

projeções eram favoráveis, porque havia expectativas positivas em relação ao 

desempenho das exportações de café; e graças à possibilidade de renegociações com 

o EXIMBANK. 

Na prática, o alívio para as condições externas adversas não veio deste 

conjunto de expectativas. Apesar de ter afirmado o compromisso com a política 

econômica de cunho ortodoxo, as demandas oriundas tanto dos estados, como das 

empresas impulsionaram a e)(pansão do crédito em 1954. Somaram-se a estas, as 

pressões geradas pela crise cafeeira e pelo aumento do salário mínimo. Ainda assim, 

o governo conseguiu manter-se fiel à ortodoxia no que se refere à política monetária. 

Segundo Vianna (1992), os meios de pagamentos haviam crescido menos que a 

inflação, nos oito primeiros meses do ano (12,5 contra 17,8%). 

A crise no setor exportador de café foi provavelmente o elemento mais 

importante no que se refere à determinação do desequilíbrio do governo Vargas. 

Desequilíbrio esse que acabou selando um desfecho trágico para o mesmo. Nos 

primeiros meses de 1954, houve forte retração das vendas, mas já em meados do 

ano, as cotações tenderam a alta como resposta às expectativas de redução da safra. 

A partir daí, a retaliação americana foi determinante, chegando ao nível de 

desencadear campanha contra o consumo do café brasileiro. A reação do governo 

~rasileiro apenas fez agravar o quadro, na medida em que se elevou, por decreto, o 

preço mínimo da saca de cafén. 

Alguns fatores tomaram ainda mais grave a crise do setor. O primeiro deles foi 

que a geada esperada no Brasil, foi menos intensa que o previsto; além disso, os 

demais produtores não reduziram a oferta global de café; e ainda, houve um 
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deslocamento da demanda de café dos EUA para os produtores concorrentes. A 

combinação de todos estes elementos foi catastrófica para a cafeicultura brasileira e 

transformou o setor em eminente crítico do governo e de sua política econômica. 

Frente à pressão dos cafeicultores, a reação do governo se deu no sentido de 

estabelecer uma nova forma de concessão de bonificações (Resolução 99 da 

SUMOC). Passou a vigorar um sistema onde o cafeiaJltor recebia um abono 

correspondente à diferença entre a taxa oficial e a média das taxas livres sobre 20% 

do valor exportado, e sobre os 80% restantes, uma bonificação fixa no valor de 

Cr$5,00/US$78. O que representava uma desvalorização da ordem de 27% e implicou 

em ligeira elevação do volume de negócios. Apesar disso, em meados de 1954 já era 

evidente que havia danos consideráveis no programa de estabilização conduzido pelo 

ministro Osvaldo Aranha. Os dois objetivos principais, o solucionamento do problema 

cambial em simultâneo à geração de receita para o setor público, estavam 

problematizados. Além disso, o conjunto de pressões econômicas no setor interno 

forçavam o expansionismo monetário com conseqüências inflacionárias. 

De forma geral, o teor da política econômica de Aranha foi ortodoxo e 

consonante com o ideário liberal-conservador defendido por Gudin. Sobretudo, no que 

se refere à política cambial, como já fizemos alusão anteriormente. Neste sentido, o 

ano de 1954 foi um divisor de águas, na medida em aí aaJmularam-se uma série de 

fatores que conduziram a derradeira crise do governo Vargas. 

Dente os fatores que contribuíram para definir o desastroso rumo do último ano 

de governo Vargas estiveram: 

77 Esta atitude provocou, nos EUA, retaliações muito sérias que rebateram sobre a queda do consumo de 
café no principal mercado consumidor do produto brasileiro. 

78 Para os demais produtos, a bonificação se elevava a Cr$10,00IUS$ sobre 80% do valor negociado. 
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1) · O fato de que as expedativas criadas pelo governo não foram viabilizadas, 

gerando um clima geral de frustração o que tomava a opinião pública bastante 

suscetíve179 aos reclames da oposição. 

2) Ao tentar recompor suas bases políticas concedendo o aumento do salário mínimo 

em 100% no mês de maio, rompia com a política monetária austera e se 

indispunha definitivamente com o empresariado urbano. 

Na verdade, pode-se dizer que ao longo do tempo, o governo Vargas 

conseguiu se indispor com os segmentos mais importantes da elite empresarial 

brasileira. A oposição dos importadores, por razões óbvias, se deu em função dos 

freqüentes controles e limitações estreitas à atividade; quanto aos industriais, na 

medida em que os prometidos efeitos da Instrução 70 não puderam se efetivar 

plenamente no período, e em função do aumento salarial concedido. Por fim, aquele 

que se sentira mais prejudicado pela política econômica governamental, o setor 

cafeeiro. 

Em agosto daquele ano, chegava antecipadamente ao fim o segundo mandato 

presidencial de Getúlio Vargas. Sem bases sólidas de sustentação política, o governo 

se viu ilhado pelas críticas e inviabilizado pela conjuntura internacional. Apesar do 

investimento na estratégia de reaproximação e fortalecimento dos sindicatos, Vargas 

não conseguiu através deles ancorar-se na classe trabalhadora.ao Daí que sua 

dependência da articulação com políticos e partidos tivesse sido sempre muito grande, 

e por conseguinte sua fragilidade mais explícita. Enfim, a derrocada do governo, 

mediante a garantia da constitucionalidade muito se deveu ao ato, insano ou não, do 

suicídio cometido na madrugada de 24 de agosto de 1954. 

79 Especialmente as dasses médias, ávidas por melhoramentos urbanos e de qualidade de vida tomava
se o alvo mais fácil para os argumentos dos opositores do governo, cujo principal porta-voz era o 
jornalista Carlos Lacerda. 

80 Isto marca a diferença básica em relação ao modelo argentino por exemplo, onde o peronismo 
solidificou suas posições com base no apoio do sindicalismo. 
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O "INTERREGNO CAFÉ FILHO" (AGOSTO DE 1954 A JANEIRO DE 1956) 

Respeitando o preceito constitucional, o vice-presidente João Café Filho 

assumiu a presidência da república brasileira a partir da morte de Getúlio Vargas. A 

composição de seu ministério foi estabelecida com elevado grau de heterogeneidade, 

mas com caráter claramente conservador. O Ministério da Fazenda foi entregue ao 

principal representante da corrente crítica do desenvolvimentismo, o professor 

Eugênio Gudin. O objetivo maior de sua gestão era debelar a inflação com base nos 

instrumentais monetaristas. 

Para Pinho Neto (Abreu, 1992) a principal motivação para a escolha do 

economista Eugênio Gudin para o cargo estava relacionada ao seu prestígio mediante 

a ~munidade financeira internacional. Era muito provável que houvesse a convicção 

de que resultasse em melhores condições para renegociar os compromissos 

externos, o que consistia no problema mais grave àquela conjuntura. 

Tendo em vista o saneamento da crise cambial, a grande missão de Gudin 

consistia em auferir novos créditos, perfazendo um valor equivalente a US$ 300 

milhões. Apesar da excelente receptividade do nome de Gudin no meio internacional e 
1 

na reunião do FMI, de setembro de 1954, os resultados concretos, em termos de 
1 

obtenção de recursos, passaram longe do nível ideal. No balanço dos resultados da 

viagem de Gudin, o saldo foi da obtenção de US$ 80 milhões de novos créditos e 

renovação de US$ 80 milhões obtidos na gestão Aranha. Além disso, foi tomado um 

empréstimo de US$ 200 milhões com um consórcio de 19 bancos privados, garantido 

pela reserva-ouro brasileira (Pinho Neto ln: Abreu, 1992: 152). Isto veio, mais uma vez, 

ratificar a mudança da postura americana em relação ao Brasil, que já vinha sendo 

sentida desde 1953. Refutando, portanto, a hipótese de que o afastamento dos EUA 

estivesse relacionado ao teor nacionalista do governo Vargas. 
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Na medida em que a única alternativa viável de obtenção de recursos externos 

estava submissa à capacidade de atrair o capital privado, pode-se dizer que foi selado 

o fracasso da missão Gudin no exterior. Deve-se destacar que encontrando-se fora 

das prioridades de política externa americana, não havia àquela conjuntura, alternativa 

de financiamento barato para os países latinos. Desta feita, restava o ajuste interno 

como pilar para que fosse solucionada a crise cambial brasileira. 

Na concepção de Gudin, fiel aos princípios liberais, a remoção de todas as 

barreiras à entrada do capital estrangeiro era uma pré-condição para solucionar a crise 

externa. Exatamente neste sentido, foi implementada em janeiro de 1955, a Instrução 

113 da SUMOC através da ·qual as empresas multinacionais passavam a poder 

importar equipamentos sem cobertura cambial, enquanto as empresas nacionais eram 

autorizadas a importar equipamentos financiados no exterior em prazo maior que cinco 

anos. 

Efetivamente a Instrução 113 foi uma inovação, sobretudo para as empresas 

multinacionais, na medida em que deixavam de ter que se submeter aos leilões de 

cambiais para realizar suas importações. Além disso, poderiam fazer tais aquisições 

de suas próprias matrizes, o que permitia até mesmo a reutilização de capital fixo, 

significando uma sobrevida ao capital investido por tais companhias81 . Já no que se 

refere ao incentivo de captação externa concedido ao capital nacional através da 

medida, não se pode dizer o mesmo, dado que não existiam linhas de crédito que 

contemplassem tal concessãc82. 

O plano de estabilização de Gudin esteve, por sua vez, baseado em dois 

pilares, a política fiscal austera e a contração da moeda e do crédito interno. 

Importante ressaltar que diferentemente de seus predecessores, a equipe econômica 

81 Os efeitos mais diretos da Instrução 113 sobre o processo de desenvolvimento econõmico interno 
puderam ser sentidos com bastante veemência no perlodo subseqüente. Embora o governo JK tenha 
utilizado-a intensivamente como polltica para promoção do processo de substituição de importações, o 
objetivo de Gudin havia sido bastante distinto dessa meta ao propõ-la. Sua preocupação estava mesmo 
voltada para o ajuste do Balanço de Pagamentos. 
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apresentava melhor sintonização entre si, o que possibilitava que a condução das 

políticas monetária e creditícia seguissem o mesmo rumc83. 

Foram três as instruções da SUMOC mobilizadas para definir o escopo da 

política monetária e creditícia, as de número 105, 106 e 108. Respectivamente 

propunham-se a elevar os juros sobre depósitos a vista para 3% e à prazo para 7%; 

elevar as taxas de redesconto de duplicatas de 6% para 8% e as de redesconto de 

promissórias de 6% para 10%; aumentar os depósitos compulsórios84 à vista de 4% 

para 14% e de depósitos à prazo de 3% para 7%. (Pinho Neto ln: Abreu, 1992: 155) 

No que tange à política fiscal, a pretensão era aliar corte nas despesas com 

incremento da receita orçamentária, incluindo alterações no orçamento aprovado com 

déficit para 1955. Na política de corte de gastos, foram elencadas, para tanto, 36% das 

despesas do orçamento - sendo que este corte atingia bruscamente o Ministério da 

Indústria, Comércio e Viação que teve redução de 60% em suas verbas, reforçando a 

alternativa de corte nos investimentos públicos, contra a opção de corte nos gastos de 

consumo. 

Até aqui, a política econômica seguia o receituário do ajuste ortodoxo, de 

cunho monetarista. Já na definição da política cambial, embora considerasse que o 

regime de taxas variadas estivesse longe do ideal, a conjuntura inflacionária e a 

fragilidade das contas externas indicavam que se mantivesse o regime da Instrução 

70, implementado na gestão Aranha. Outro elemento que atuava em favor desta 

sistemática era a receita não-orçamentária que os leilões proporcionavam aos cofres 

públicos. Para o ministro, ainda que temporariamente, não se poderia abrir mão, no 

82 Àquela altura dos acontecimentos, as supplier credits não encontrava~se disponlveis no mercado 
internacional como passariam a ser posteriormente. 

83 Tanto o presidente do Banco do Brasil, Clemente Mariane, como o diretor da SUMOC, Octávio de 
Gouveia Bulhões, compunham o quadro de notéveis economistas da vertente liberal no Brasil. 

84 Ressalte-se que os depósitos compulsórios passaram a ser feitos diretamente à caixa de SUMOC, o 
que proporcionava maior capacidade de controle sobre os mesmos. Além disso, véries carteiras do Banco 
do Brasil, alvo maior das pressões por crédito na economia brasileira, foram limitadas em sua capacidade 
expansiva. 
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curto prazo, desta fonte alternativa de receitas, passível de reduzir a pressão do 

financiamento do déficit público sobre a inflação. 

Direcionada ao setor exportador, foi implementada a Instrução 109 (de 

novembro de 1954) que fixava uma bonificação para o café inferior àquela que passou 

a vigorar para os demais produtos de exportação (Instrução 112 de janeiro de 1955). A 

medida atingiu em cheio um setor que já se encontrava deveras melindrado com o 

governo em função das indisposições já mencionadas. Desencadeou-se a partir daí 

um campanha contra o que era considerado pelos exportadores de café como confisco 

cambial. (Pinho Neto ln: Abreu, 1992: 156) 

A reação do governo frente às pressões e protestos dos cafeicultores foi, 

através da Instrução 114, no sentido de igualar a bonificação à dos produtos da 

segunda categoria de exportação. A medida não foi capaz de arrefecer a crise 

desencadeada, persistiram os rumores de insatisfação, que parecem ter sido decisivos 

na determinação da saída de Gudin do Ministério. Em 04 de abril de 1955, o ministro 

Eugênio Gudin se afastava do cargo e seu lugar era ocupado por José Maria VVhitaker. 

Apesar do curto período de tempo em que esteve à frente do ministério, Gudin 

implementou uma política econômica rígida. Os efeitos da mesma logo se fizeram 

sentir, sobretudo em relação ao sistema bancário, em função do arrocho da moeda e 

do crédito. Em novembro de 1954, foram liquidados dois bancos paulistas 

desencadeando um princípio de crise de confiabilidade no sistema bancário. Com isso, 

foi necessária a realização de uma operação de redesconto de emergência. As 

conseqüências também se fizeram sentir sobre o número de pedidos de falência e 

concordata, que aumentaram significativamente. 

Apesar dos efeitos recessivos produzidos pela política econômica de Gudin, 

Pinho Neto (1992) acredita que o conflito desencadeado com o setor agro-exportador 

foi o fator político mais importante na determinação de sua saída do governo. Ratifica 

esta hipótese o perfil do sucessor de Gudin no Ministério da Fazenda. José Maria 
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Whitaker era um banqueiro paulista, defensor intransigente do que considerava serem 

os interesses da lavoura. A meta principal de sua gestão era eliminar o confisco 

cambial, principal reivindicação dos cafeicultores. Além disso, considerava que a 

expansão do crédito apenas seria inflacionária se destinada ao financiamento do 

govemo. 

Em maio de 1955 a equipe de Whitaker sofreu seu primeiro teste ao enfrentar 

uma nova crise bancária. A atuação do govemo foi de colocar à disposição dos 

bancos, que haviam sofrido com o pânico do mercado, recursos para resistirem a 

aise. No mesmo mês toram revogadas as Instruções 106 e 108, voltando a vigorar o 

depósito compulsório e a taXa de redesconto vigentes antes de sua decretação. 

Seguindo o preceito de que a expansão de crédito para o setor produtivo não era 

inflacionária, as operações de empréstimo do Banco do Brasil foram restringidas às 

atividades de comércio, indústria e lavoura. 

No que se refere à política cafeeira, o govemo brasileiro vinha demonstrando 

crescente insatisfação em continuar exercendo sozinho o papel de sustentador da 

política intemacional de preços de café. Considerava-se que o produtor brasileiro.teria 

melhores condições de se manter no mercado, portanto era necessário que fosse 

permitida a atuação do mesmo, de forma a eliminar os concorrentes marginais, 

recuperando posteriormente os preços através da atuação das forças de mercado. 

Dado que o produtor brasileiro tinha, por hipótese, uma vantagem relativa na produção 

de café, era de se esperar que ele acabasse sendo beneficiado, em última instância, 

por esse processo. 

A primeira medida do govemo, seguindo esta lógica, foi a suspensão 

temporária da compra de café para estocagem. A partir dessa posição, voltou a 

ordem do dia a polêmica em tomo da política cafeeira. O Instituto Brasileiro do Café 

(IBC) foi eminentemente contrário à proposta, que acabou sendo inviabilizada. Embora 

se possa discutir até que ponto o IBC tinha razões para acreditar que a lei do mercado 
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seria insuportável ao setor, a realidade é que os representantes da cafeicultura 

brasileira demonstraram uma visão absolutamente imediatista do problema, gravitando 

exdusivamente em tomo da demanda por eliminação do confisco cambial. 

Propriamente em relação à política cambial da gestão Whitaker pode-se dizer 

que seu direcionamento foi muito mais liberalizante que a de Gudin. Para a equipe 

ministerial de Whitaker a execução da reforma cambial estava dentre suas prioridades. 

Intencionados a efetuar uma reforma que aproximasse a sistemática cambial brasileira 

daquilo que era preconizado pelo FMI, foi concedido a Roberto Campos, então 

superintendente do BNDE, liberdade para tomar o ajuste cambial uma realidade. 

Na concepção de Campos, consonante com a crítica liberal, a taxa de câmbio 

havia sido mantida fixa e sobrevalorizada para viabilizar o processo de substituição de 

importações. Com isso, atingiu-se duramente as exportações, provocando as 

conhecidas crises cambiais. Daí que a reforma devesse passar pela desvalorização 

cambial e unificação das taxas. 

A presença de Campos no governo pode também ser considerada como 

parâmetro da expressividade da corrente liberal. Contudo, deve-se marcar a 

diferenciação entre suas avaliações e a de outros expoentes economistas da corrente, 

sobretudo Gudin e Bulhões. Campos considerava que o Brasil, em função de suas 

condições demográficas, da potencialidade de seu mercado interno e pela própria 

dotação de recursos naturais deveria seguir o caminho da industrialização. (Madi, 1985: 

76) 

Ao contrário de Gudin, Campos entendia que o desenvolvimento econômico 

brasileiro não poderia prescindir de fatores extra-econômicos. Percebia o 

planejamento como um instrumento técnico, politicamente neutro e capaz de 

fortalecer a iniciativa privada. Via compatibilidade na ação do Estado, embora 

considerasse necessário impor-lhe limitações grandes, desta forma assumindo o papei 

de defensor maior das regras de mercado. 



97 

O tipo de planejamento que Campos defendia era através dos pontos de 

germinação, que especificava algumas áreas onde o Estado deveria concentrar suas 

ações, abrindo a partir daí, espaço para o setor privado. Neste esquema, o papel 

central era dado ao capital privado, e em especial, à empresa estrangeira. (Madi, 1985: 

86) 

A posição de Campos, que foi um dos principais técnicos da CMBEU e que 

voltou a participar de postos-chave do governo no governo Café Filho, se aproximava 

de Gudin e Bulhões no que se refere à posição em relação ao capital estrangeiro e à 

defesa do setor exportador. Insistia na tese de que esforço de acumulação de capital 

deveria ser reforçado por uma agressiva política de exportações e de atração do 

capital estrangeiro. (Madi, 1985: 93) O Estado deveria garantir as regras do jogo, 

buscando a estabilidade cambial e monetária e a liberdade dos fluxos financeiros e 

tecnológicos. 

Foi critico do governo Vargas, sobretudo, confrontando-se às posições 

nacionalistas defendidas pela assessoria econômica da presidência, que limitava o 

acesso do capital estrangeiro no que se refere ao acesso às atividades de exploração 

dos recursos naturais. Embora considerasse que o capital estrangeiro fosse uma 

necessidade técnica, tomava-a como temporária, na medida em que não se 

sustentaria no longo prazo a carência de capital com entrada de novos investimentos 

externos. Aí , a capacitação gerencial e produtiva interna teria que se tomar mais 

elevada para que reduzisse tal necessidade. Da mesma forma, o aumento da 

interação no comércio internacional teria que se transformar em realidade. 

A proposta de reforma Cambial elaborada sob a coordenação de Campos85 em 

conjunto com técnicos do FMI expressava a postura critica desta corrente liberal frente 

ao xenofobismo que havia marcado o governo Vargas. Para Pinho Neto (ln Abreu, 

85 Bielschowsky (1988: 125) classifica Roberto Campos como pertencente ao grupo dos economistas 
desenvolvimentistas. Ao tempo em que trabalhou em prol da industrialização, foi também defensor érduo 
de entrada do capital estrangeiro e da limitação da ação do Estado. O autor toma sua posição como •a i•• direita· da posição desenvolvimentista. 
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1992: 160-161), o sucesso da mesma dependeria de que fossem atendidas as 

seguintes pré-condições: 

• Os compromissos externos de curto prazo deveriam ser, primeiramente, consolidados no 

longo prazo; 

• Era necessário obter um crédito stand by86, constituindo reservas suficientes para impedir 

flutuações especulativas violentas no mercado de câmbio; 

• Também necessária a refonna prévia do sistema tarifário brasileiro de forma que impedisse 

a exposição do produtor nacional à concorrência predatória, o que dependia de aprovação 

do GATT67. 

A proximidade do FMI ficou evidente no período, tanto assim que em março 

de 1955 já havia sido enviada uma comissão ao Brasil para colaborar na definição de 

uma proposta de Reforma Cambial. Do trabalho da comissão foram extraídas duas 

opções, a primeira delas, sugeria desvalorizar e unificar o câmbio mantendo os leilões 

de cambiais para importações; a segunda indicava que fosse abandonado o regime de 

taxas fixas e instituído o mercado livre, com taxa única sujeita a sobretaxas. Embora a 

segunda tivesse teor nitidamente mais liberal, exigia que o país mantivesse um nível 

elevado de reservas para impedir os ataques especulativos à moeda. Dada a 

constância das crises cambiais recentes é de se perceber a dificuldade de 

implementação da mesma. 

A questão do confisco cambial, no entanto, persistia sem ser enfrentada tal 

como havia sido o compromisso inicial da gestão Whitaker. Na verdade, prevaleceu 

consensual a idéia de que a eliminação gradual do confisco seria a alternativa mais 

86 Também conhecido como crédito contingente, o stand by credit constitui uma linha de crédito 
oferecida pelo FMI aos palses membros. É um empréstimo de curto prazo (geralmne, um ano) e requer, 
pmw ser liberado, uma carta de intenções do pais que solicita o crédito. 

87 O GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, consistiu em uma instituiçlo criada a partir da 
Convenção de Bretton Woods visando impedir que vigorassem estratégias predatórias de concorrência 

1
•e as nações na prática do comércio internacional. 
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prudente88. Opção que foi reforçada com a ocorrência da geada de agosto de 1955, 

fazendo subir as cotações internacionais. 

O resultado da ponderação das alternativas de reforma e da necessidade de 

resguardar o mercado cafeeiro de suas fragilidades intrínsecas acabou sistematizado 

na proposta de reforma. Optava-se pela unificação do câmbio através de taxas 

flutuantes, com mecanismo diferenciado para o café. Apesar de adamado pelo FMI 

como um projeto factível, politicamente ele foi inviabilizado e o governo não mostrou 

coesão interna suficiente para garantir sua implementação. O fracasso da proposta de 

reforma cambial acabou implicando na saída de Whitaker do ministério, que foi 

assumido por Mário Câmara89. · 

GOVERNO JUSCELINO KUBISTCHECK (JANEIRO DE 1956 A JANEIRO DE 1961) 

O governo JK sucedeu esse conturbado período histórico, precedido por um 

golpe frustrado em função dos efeitos políticos do suicídio de Vargas e pela tentativa 

de não respeitar os preceitos constitucionais da eleição que apenas foram garantidos 

em função da falta de coesão das forças armadas com a opção golpista. Aí, pela 

primeira vez na história da república brasileira, assumiu-se efetivamente uma linha de 

condução de política econômica absolutamente heterodoxa. O processo de 

substituição de importações, desencadeado na década de 30, mais especificamente 

durante o Estado Novo, tomava-se a prioridade absoluta do governo. Seu 

compromisso com o desenvolvimentismo transformara-se em bandeira simbolizada no 

lema dos " .. cinqüenta anos em cincon. 

A gestão de política econômica deixava de estar submissa a estabilização, e 

colocava este objetivo em segundo plano, substituindo-o pelo crescimento. Para tanto, 

88 Deve-se ter clareza que as especificidades do café como produto de demanda e oferta inelésticas 
toma necessários cuidados quanto aos estfmulos para produção. 

89 Embora restasse poucos meses de governo, Mério Câmara voltou a linha de polltica econõmica és 
diretrizes estabelecidas por Gudin. 
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foi elaborado um conjunto sistemático de metas capazes de direcionar a ação dos 

agentes econômicos fundamentais, sobretudo o Estado. O mesmo ficou conhecido 

como Plano de Metas, conhecido como um plano econômico concebido para a 

promoção do desenvolvimento, com base na estratégia de complementarização do 

processo de Substituição de Importações. Contudo, deve-se fazer uma ressalva 

quanto à questão técnica ao classificá-lo dessa maneira. Na medida em que não 

estabelecia as condições financeiras de viabilização, o que foi sendo solucionado da 

(J) 
maneira mais pragmática possível e ao longo de sua implementação, o Plano de CD 

Metas acabou sendo mais especificamente um conjunto de diretrizes, que 

propriamente um plano. 

A ausência do instrumental aprimorado de política econômica dotava o governo 

brasileiro de uma condição bastante precária no que se refere à capacidade 

articuladora e promotora do desenvolvimento econômico. Mediante este quadro, a 

política cambial havia se transformado praticamente no único instrumento capaz de 

ser mobilizado de forma eficaz para alcançar as metas relacionadas ao 

desenvolvimento. Em função disso, o regime de taxas múltiplas implementado a partir 

de 1953, mesmo modificado por diversas vezes, continuou a vigorar efetivamente até 

1957, dado que a proposta de reforma cambial elaborada por Campos acabou não 

saindo do papel. De forma que foi ele o instrumento efetivamente mobilizado pelo 

governo. 

As políticas de desenvolvimento econômico nortearam a ação do governo. O 

escopo geral desta política foi fruto das prioridades que foram sendo desenhadas 

desde 1952 com a criação do BNDE, como agência canalizadora dos financiamentos 

obtidos através dos projetos da CMBEU. Em 1953, depois da extinção desta comissão 

foi criado o Grupo Misto Cepal-BNDE, cujo trabalho delineou as áreas de investimento 

prioritárias para a promoção do desenvolvimento econômico, bem como os pontos de 

estrangulamento da economia brasileira. O resultado do trabalho do Grupo foi a base 
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da definição das metas do governo JK Em 1956, o governo instituiu o Conselho de 

Desenvolvimento com a função de traçar a estratégia de desenvolvimento econômico 

e elaborar um plano adequado a este objetivo. (Orenstein & Sochaczewski ln: Abreu, 1992: 

176) 

O plano de Metas foi elaborado para execução ao longo dos cinco anos do 

mandato presidencial, entre 1956 e 1960. Baseava-se nas hipóteses definidas pelo 

, trabalho do Grupo Cepal-BNDE, segundo o qual haveria crescimento anual de cerca 

de 2% da renda per capita. Outra hipótese assumida era de que os preços do café se 

estabilizariam no nível de 1949/52, enquanto a receita de exportação dos demais 

produtos tenderia a se elevar em 6,2%. Projetava-se ainda que coeficiente de 

importações decresceria de 14% para 10%, como decorrência da substituição de 

cerca de 30% das importações. (Orenstein & Sochaczewski ln: Abreu, 1992) Os 

investimentos prioritários, por sua vez, seriam destinados às áreas de energia, 

transporte, alimentação, indústria de base e educação. Neste sentido, foram definidas 

as ações estratégicas do governo, sendo que o mesmo praticamente se 

responsabilizava pelo cumprimento das metas relativas às áreas de energia e 

transporte. 

As metas relativas a área da educação e ao desenvolvimento da agricultura 

alimentar foram aquelas onde se alcançou menor êxito. Por outro lado, uma única 

meta não direcionada especificamente ao processo de substituição de importações foi 

incorporada e cumprida, a construção da nova capital federal transferida para o 

planalto central brasileiro, Brasília. Encaixava-se como uma meta de genninação do 

desenvolvimento econômico, mas as fontes orçamentárias para sua construção jamais 

foram especificadas. 

Segundo Orenstein & Sochaczewski (Abreu, 1992) eram quatro as peças 

básicas da política econômica que garantiu a implementação do Plano de Metas. A 

· primeira delas se referia ao tratamento preferencial ao capital estrangeiro, de forma a 
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compensar o mal desempenho do setor exportador no que se refere à capacidade de 

carrear recursos externos para o financiamento do déficit em transações correntes. A 

segunda se relacionava ao financiamento do gasto público e privado através da 

expansão dos meios de pagamento e do crédito, isto é, de política monetária e 

creditícia expansionistas. Uma terceira peça se referia a ampliação da participação do 

setor público na formação de captai fixo, o que exigia que se rompesse com velhas 

resistências acerca da atuação do Estado-empresário. Por fim, a articulação de uma 

série de estímulos para ampliação do investimento privado. 

Dentre tais estímulos voltados exdusivamente ao setor privado da economia 

brasileira, pode-se elencar: 

1) a reserva de mercado exercida de fonna precária pela política cambial instituída 

através da Instrução 70, mas aperfeiçoada com a Refonna de 1957; 

2) o suprimento de crédito de longo prazo, a juros baixos e longo prazo de carência 

através do BNDE e Banco do Bf8Sij9C}; 

3) a concessão de avais, por parte do BNDE, para os empréstimos tomados por 

empresas privadas no exterior, especialmente as multinacionais que consistiam em 

canal mais apropriado de captação destes recursos externos. 

De fato, o PIB brasileiro passou por um esforço significativo de crescimento, a 

uma taxa média de 8,2% ao ano, com aumento de 5, 1 o/o na renda per capta. A 

inflação, por sua vez, manteve-se em patamar bastante elevado, em média 22,6%. 

(Orenstein & Sochaczewski ln: Abreu, 1992: 179-180) 

O mais grave dos equívocos dentre as hipóteses iniciais do Plano de Metas 

relacionou-se às expectativas quanto ao comportamento do setor externo da 

economia. A redução dos preços do café foi uma constante a partir de 1955, fazendo 

com que a capacidade de importar ficasse abaixo do esperado, ao longo de todo o 

90 Também contribula para a expansão do crédito, o financiamento do déficit público pela via da anisslo 
fnonetária. 
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período. O resultado foram déficits crônicos no Balanço de Pagamentos, a.ajo 

financiamento tomou-se cada vez mais oneroso à economia nacional. 

A delegação de responsabilidades ao setor público, no campo da economia, foi 

crescente ao longo desta etapa da história do Brasil91. Vina.alou-se especialmente aos 

setores que garantiram a montagem da infra-estrutura econômica e mais 

especificamente voltado para a ruptura dos pontos de estrangulamento da economia. 

Quanto às áreas onde a iniciativa privada, através do capital nacional ou estrangeiro, 

estava apta a atuar, o Estado estimulou-a através da concessão de privilégios e 

auxílios capazes de motivar investimentos que estivessem vina.alados às metas gerais 

de desenvolvimento econômica, expressas no Plano de Metas. 

Ao longo do período 1956/1961 , quando se complementou o processo de 

industrialização brasileira, o que se viu foi a mobilização dos instrumentais disponíveis, 

buscando compensar a fragilidade dos mesmos, para a.amprir o objetivo maior que era 

o desenvolvimento. A gestão do sistema monetário funcionava ainda de forma muito 

precária, dada a ausência do Banco Central em suas funções clássicas. SUMOC e 

Banco do Brasil basicamente dividiam as tarefas de gestão do sistema monetário e 

creditício92. Em função disso, muitas críticas referentes ao elevado grau de fragilidade 

do sistema puderam ser tecidas. Sobretudo, era problemático o fato de que o Banco 

do Brasil atuava simultaneamente como banco comercial e autoridade monetária, o 

que impedia que houvessem limites rígidos para a emissão. 

91 Consolidou-se que ficava a cargo do setor público a produção de aço, produção e refino de petróleo; 
p rodução e exportação de minério de ferro; produção de soda cáustica; parte da produção de energia 
~ca; o transporte ferroviário; navegação de cabotagem; controle e construção de rodovias; controle do 
cr6dito; controle sobre as exportações através das autarquias. 

92 A responsabilidade pela administração do sistema monetário e fiscal do Estado estava materializada 
no Conselho da SUMOC (Ministro da Fazenda, Presidente do 88, Diretor-Executivo da SUMOC, 
Diretores das Carteiras de Cãmbio, CACEX, Carteira de Redesconto do 88 e presidente do BNDEi Na 
divisão de atribuições entre estes órgãos, o Conselho da SUMOC era o órgão normatiw; a SUMOC, o 

1 órglo de controle e fiscalização; enquanto o Banco do Brasil atuava como órglo executor. Apenas a 
emissão estava fora desta divisão inicial e ficava a cargo da Caixa de Amortização do Tesouro Naciona~ 
)6 a circulação era de responsabilidade da Carteira de Redesconto do Banco do Brasil e a distrtbuiçlo 
~,.sponsabilidade do próprio Banco do Brasil. 
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A gestão monetária tinha dois cruciais problemas, o primeiro era que apesar do 

limite de emissão de crédito pela Carteira de Redesconto do Banco do Brasil ser de 

25% das reservas em ouro, na prática o mesmo não foi respeitado. Sempre que 

ultrapassado, o Congresso acabava aprovando seu encampamento pelo Tesouro 

Nacional. O segundo problema se refere, como já se aludiu anteriormente, ao fato de 

que o Banco do Brasil era simultâneamente, agente depositário de reservas e banco 

comercial. Isto significava, na prática, que as limitações para emissão da moeda 

fiduciária, que funcionam para os bancos comerciais através do depósito compulsório, 

não atuavam sobre o mesmo. Ou melhor, tendiam a assumir uma performance 

excessivamente elástica obstaculizando uma administração creditícia saudável. 

Sobretudo, para uma economia às voltas com a problemática da inflação crônica. 

A gestão orçamentária do governo também atuava como fonte da expansão 

monetária. Na medida em que o orçamento era aprovado antecipadamente, e já com 

pequeno déficit, mediante a economia inflacionada, era óbvia a necessidade de 

revisão de despesas ao longo da execução do mesmo. A pressão oriunda dessa 

revisão das previsões de gasto acabava se transformando em déficits de caixa do 

Tesouro, que por sua vez, eram cobertos por empréstimos junto ao Banco do Brasil. 

Desta forma, fica claro que a ausência de mecanismos saudáveis de 

tnanciamento do Estado, mediante o crescimento de suas atribuições na economia 

brasileira acabariam se transformando num problema incontornável no longo prazo. 

Para Lessa (1981), o pragmatismo do governo JK se revelou na mobilização dos 

Instrumentais disponíveis, evitando os caminhos de maior resistência política. 

O fato de que não foi realizada uma reforma tributária ampla e profunda, que 

redefinisse as bases de financiamento do governo, ampliando sua participação no 

produto, resultou em déficits crônicos financiados de forma inflacionária. Reforçava 

esta condição a ausência do mercado de títulos públicos. Na medida em que havia a 
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limitação de remuneração em 12% ao ano para as Letras do Tesouro Nacional, 

praticamente só havia aceitabilidade compulsória para as mesmas. 

Por outro lado, o recurso de obtenção de receitas extra-orçamentárias através 

do sistema de leilões de cambiais, com a Conta de Agios e Bonificações, foi se 

transformando no seu inverso93. Isto ocorreu na medida em que as exportaçõe.s se 

deterioravam ao longo do tempo, frente ao crescimento progressivo das saídas de 

civisas, seja por remessas ou em função das importações classificadas nos estratos 

privilegiados. 

Apenas em 1957 o sistema cambial fundado por Osvaldo Aranha foi 

modificado através de reforma cambial. Os objetivos dela foram simplificar o sistema 

com a introdução dos mecanismos de proteção especifica e vincular legalmente as 

receitas do fundo de Ágios e Bonificações criado através da Instrução 70. Contudo, 

deve-se ressaltar que o sistema de leiJões foi mantido, mesmo depois de realizada a 

reforma de 1957. 

A partir da reforma do sistema cambial, aquelas cinco categorias onde os bens 

eram classificados de acordo com grau de essenciabilidade para os leilões de 

cambiais, passaram a duas. Eram elas, a categoria GERAL, onde se encontravam as 

matérias-primas, equipamentos e bens sem suprimento interno suficiente; a 

ESPECIAL, composta por bens de consumo restrito, e aqueles que fossem 

suficientemente ofertados por empresas atuantes no mercado interno. Afora as duas 

categorias Úldél existia a taxa PREFERENCIAL. por onde eram importados os bens 

nlo submetidos ao sistema de leilões, como papel, trigo, petróleo, fertilizantes e outros 

equipamentos considerados prioritários. 

Nesta etapa o sistema de tarifas incidentes sobre os bens importados também 

foi modificado, passando a ad va/otem, com variações entre O e 150%. Para as 

~ A perpetuação do regime de leilões, concebido para momentos de exceção, o mesmo perdia o teor 
!ortodoxo. 
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exportações. por sua vez, manteve-se o regime de quatro categorias até então 

vigente. com bonificações distintas. (Orenstein & SOChaczewski ln: Abreu, 1992: 174) 

O objetivo maior do novo sistema era redirecionar o processo de substituição 

de importações com vistas a propulsionar uma onda de investimentos voltada para os 

setores mais pesados da economia. A operacionalização do mesmo se dava através 

do Conselho de Política Aduaneira (CPA), que tinha poderes para mudar os produtos 

de categoria de acordo com que fosse sendo alcançada a capacidade de atendimento 

do mercado interno, ou seja, a implementação da lei do similar nacional. O que 

significa que era delegado à CPA o poder de definir o grau de proteção que um setor 

da economia poderia receber. Tal sistema vigorou até 1961 com poucas 

modificações94. 

Entre janeiro de 1959 e março de 1961 o câmbio de custo ficou congelado à 

taxa de Cr$ 100,00/USS mediante urna taxa de inflação em torno de 80% ao ano. O 

reflexo disto se fez sentir diretamente na realocação dos recursos internos em direção 

à substituição de importações. Houve urna espécie de super estimulação da atividade 

industrial por força da utilização do instrumental cambial e da proteção, prejudicando 

as exportações e gerando investimentos excessivos, que seriam queimados às custas 

de uma crise prest~s a ser desencadeada. 

Além disso, no período em questão, pela primeira vez, audaciosamente a 

inflação foi relegada ao segundo plano nas prioridades da política econômica. 

Segundo Lessa (1981), mais que isso, a inflação foi utilizada como principal 

instrumento de viabilização financeira do Plano de Metas, por intennédio do 

mecanismo de poupança fo~. Através dela foi promovida a redistribuição da 

94 Segundo Orenstein & Sochac::zewski (ln: Abreu, 1992: 175) . em tennos de lbnlç6es, ocorreu oom 
progressiva passagem das exportaç6es para o mercado livre, exceto para o catt. cacau. óleo mineral cru 
• nwnona em bagas. 

~A poupança forçada consiste em mecanismo de polltica econõmica responséYel pela reduçlo forçada 
do consumo como resultado das pressões inflacionárias. (Sandroni, 1989: 248) 
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riqueza em prol dos lucros, permitindo às empresas que se auto-financiassem e aos 

seus clientes, compensando a deficiência do sistema financeiro nacional. Em 1958, 

quando o IGP alcançou o patamar de 24,3%, a inflação passou a ser vista como uma 

ameaça à execução do Plano de Metas. O então ministro da Fazenda, José Maria 

Alkimin, foi substituído por Lucas Lopes, cuja gestão foi responsável pela elaboração 

do Plano de Estabilização Monetária (PEM) apresentado em outubro de 1958. Na 

medida em que os objetivos centrais do PEM estavam voltados para o controle do 

aédito, afetando diretamente as atividades do Banco do Brasil, enfrentou resistência 

~ireta daqueles que se beneficiavam de sua política de fomento96 e acabou sendo 

abandonado. Na verdade, demonstrou mais uma vez, que a opção do governo era de 

evitar qualquer enfrentamento político que gerasse desgaste à imagem de 

progressista e desenvolvimentista que vinha sendo consolidada. Desta forma, o ajuste 

monetário foi postergado para o governo seguinte e o débil instrumental de política 

econômica foi levado ao limite. 

Enfim, o Plano de Metas consolidou o processo de substituição de importações 

brasileiro, contrariando todos os princípios mais caros ao liberalismo. Pautando-se 

pelo protecionismo excessivo; a atuação direta do Estado na economia, inclusive 

como produtor direto; renegando absolutamente a lei das vantagens comparativas e 

intemalizando todos os setores da indústria capitalista. Mas, talvez o mais grave de 

todos eles, foi ter relegado ao segundo plano a questão da estabilização econômica e 

utilizado a inflação como instrumento de geração de poupança. Escorou-se no 

argumento estruturalista de que às economias latino-americanas não restava 

•mativa, entre crescer com inflação e não crescer, decidiu-se pela primeira opção. 

O resultado no final da década de 50 foi de que a economia brasileira havia 

efetivamente se transformado. Deixou para traz o perfil de economia agrária 

98 Para Orenstein & Sochaczewski (ln: Abreu, 1992: 194), os mais convictos aliadoS da manutenção da 
polftica aeditlcia do Banco do Brasil eram: Governadores, prefeitos, indústria tradicional e cafeicultores. 
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exportadora que havia a caracterizado até a década de 30, transformando-se em uma 

economia industrializada, onde a maior parte da população se encontrava nos centros 

urbanos. A atividade econômica atingira um grau elevado de complexidade, e suas 

crises assumiam performance própria de crises capitalistas, no sentido do caráter 

cíclico das mesmas. 

A virada da década expressou muito bem este quadro, a escalada inflacionária 

e o problema relativo ao balanço de pagamentos tomaram-se agudos frente à 

incapacidade de resposta eficaz por parte do governo. Ao mesmo tempo, o 

esgotamento do mercado e a inviabilização do uso da inflação como mecanismo de 

financiamento levavam à inflexão do ciclo de expansão produtiva. Enfim, tratava-se de 

uma crise multidimensional, mas cuja resolução definitiva teria que necessariamente 

passar pela ampla reforma do Estado brasileiro. Reforma esta que apenas foi 

viabilizada politicamente em pleno regime militar, no pós-64. 
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INTRODUÇÃO 

A segunda parte deste trabalho tem como propósito mais importante enfocar o 

período em questão, do imediato pós-guerra até final da década de 50, pelo prisma do 

pensamento liberal de Eugênio Gudin. O contraponto que se faz aqui é justamente 

com a avaliação e as reflexões críticas que o professor Eugênio Gudin realizou 

concomitantemente aos acontecimentos de ordem interna e internacional que 

marcaram o período. 

A posição de Gudin em termos institucionais, sua presença no meio 

acadêmico, jornalístico e empresarial tomaram-no uma voz não só influente, mas 

sobretudo aquela que mais incomodou os defensores do planejamento e do 

intervencionismo estatal. O reflexo de sua influência, em princípio apenas poderia ser 

visualizado na medida em que se identificasse filiação, do ponto de vista da condução 

da política econômica, à corrente ortodoxa e liberal. Contudo, o que se pode perceber 

a partir da avaliação concreta do período é que o peso da ortodoxia, ou apego a seus 

princípios aparece com freqüência e estimulado por fatores variados. Mas, sem 

dúvida, o esteio deste ideário e de sua necessidade de ser adaptado esteve nas mãos 

de seus representantes internos, muito bem capacitados para tanto. 

Muito já se falou sobre as dificuldades de importar as teses liberais de forma 

pura, dada sua difícil adequação às condições estruturais da economia brasileira. E 

não apenas questões tangíveis, estruturais, mas as limitações de ordem cultural. 

~inda assim consegue-se vislumbrar originalidade, sobretudo em função da 

çapacidade de buscar adequações à realidade brasileira, na atuação dos mais 

destacados liberais no Brasil. 

Dentre os economistas liberais brasileiros, Eugênio Gudin, se destacou como o 

principal representante da oposição à expansão da atuação do Estado, e à defesa do 

i,,,ciustrialismo em detrimento da atividade agro-exportadora. Foi também principal e 
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incansável defensor do abandono do xenofobismo, ou como chamava do nacionalismo 

irresponsável. Ademais, Gudin conseguiu respeito e admiração no meio internacional, 

tendo representado um forte elo entre o pensamento econômico ortodoxo 

internacional, sobretudo anglo-saxão, com o ambiente interno. 

Sobretudo no âmbito da economia, a atuação dos liberais no Brasil foi tão ou 

mais destacada que aquela que podemos delegar aos defensores do intervencionismo 

estatal. A inspiração e o respaldo oferecidos pelas teses cepalinas à defesa do 

industrialismo e à negação da clássica divisão internacional do trabalho, baseada na 

Lei das Vantagens Comparativas encontrou internamente adversários a altura. O 

contraponto do avanço da heterodoxia econômica e do intervencionismo vai ser 

encontrado na atuação freqüente e mesmo persistentemente crítica dos economistas 

liberais. 

Buscando redesenhar esta caixa de ressonância, o terceiro capítulo procura 

recuperar a trajetória de Gudin, desde sua formação como engenheiro, sua conversão 

auto-didata ao estudo da economia, seu papel na consolidação desta ciência no Brasil, 

até sua transformação em uma referência nacional na defesa dos princípios liberais e 

da ortodoxia econômica. A escolha do professor e economista Eugênio Gudin para 

realizar o contraponto liberal ao processo de ampliação do intervencionismo estatal no 

Brasil, em defesa da industrialização no pós-guerra, é praticamente um tributo à sua 

persistência. A freqüência e mesmo constância em que esteve à frente dos grandes 

debates econômicos, ao longo de sua carreira, são por si mesmas, capazes de 

justificar a validade do propósito de tomá-lo como representante destacado da 

· corrente liberal no Brasil. 

O quarto capítulo, por sua vez, avalia a condução da política econômica do 

período sob a perspectiva do Gudin. Para tanto, foram utilizados como referência da 

. ;tvaliação e da postura de Gudin frente às questões conjunturais mais importantes, 

: uma seleção de textos do próprio economista, onde expressava sua avaliação acerca 
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dos rumos da economia brasileira, já discutidos na primeira parte. Trata-se, na grande 

maioria, de conferências publicadas por revistas importantes no período, tais como a 

Revista Brasileira de Economia e o Digesto Econômico. Destaca-se aqui o período em 

que o próprio Eugênio Gudin esteve à frente do Ministério da Fazenda na gestão de 

Café Filho entre 1954 e 1955, mas sob a perspectiva de sua auto-avaliação. O 

capítulo é fechado com a análise do autor acerca das opções realizadas no governo 

JK, bem como suas ricas problematizações. 
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CAPÍTULO Ili: EUGÊNIO GUDIN COMO REPRESENTANTE DO IDEÁRIO 

DO LAISSEZ-FAIRE NO BRASIL 

Existe uma espécie de consenso entre os historiadores brasileiros ao 

considerar que a tradição da ideologia econômica no Brasil até a década de 30 foi 

liberal. Mas, uma série de adversidades, seja de ordem interna ou internacional, 

foram exercendo efeito perturbador sobre a velha ordem republicana brasileira e 

impondo alterações a essa realidade. 

A partir da década de 20, já era possível visualizar um intenso movimento da 

elite intelectual brasileira em tomo de idéias que proporcionariam bases para seu 

ingresso no âmbito do poder. Tal processo de conversão dos intelectuais brasileiros 

ao cenário da política tomou, a partir de 191S97, um caráter global que se expressava 

de diversas fonnas. Dentre elas, estiveram o nacionalismo, a busca peta 

modernização cultural, o ressurgimento do movimento católico, e o impulso anti-liberal. 

Com veemência, o nacionalismo invadiu a vida cultural brasileira a partir da 

primeira metade da década de 10. Sendo que o ano de 1922 foi considerado marco de 

várias mudanças que se propagaram na sociedade brasileira. Isto ocorreu, dentre 

outras coisas, por causa de acontecimentos como a irrupção do movimento 

modernista. a primeira revolta de tenentes e a própria fundação do Partido Comunista 

do Brasil. Todos estes fatos apresentavam, em maior ou menor grau, um teor 

·nacionalista. 

Entre os adeptos do nacionalismo reacionário, o movimento católico foi 

também capaz de exercer forte atração. A religião passaria a ser considerada, para 

esta camada da intelectualidade, o pilar da edificação da nação. Aliás, justamente 

97 A refertncia ao ano de 1915 está relacionada ao ano de criação da Liga de Defesa Nacional, por Ol8YO 
Bilac. Criada em São Paulo, a Liga tinha o propósito de confiar ao exército uma função edUClltiva rm 
·formação de ·adadãos-soldados". Na verdade, acabou sendo uma instituição pioneira na diwlgaçlo da 
.ideologia que se construia no perfodo, sobretudo nos anos 20. (Pécault, 1990) Em 1936, Gudin realiZou 
-uma conferência na Liga, que foi publicada sob o nome de ·cAPITALISMO E SUA EVOLUÇÃO" 
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nesta corrente de militantes seriam recrutados muitos dos que ingressaram no 

Movimento Integralista. (Pécautt. 1990) 

Na década de 30, eram basicamente três os perfis mais comuns entre os 

intelectuais brasileiros: o de advogados. formação de grande parte dos doutrinários da 

tendência autoritária; o de engenheiro, em geral caraderizado pelo positivismo e 

inclinado para uma visão técnica do poder, e , por fim, o de homem de cultura. 

(Pécault, 1990). Isto se relaciona com o fato de que, no início do século no Brasil 

republicano ainda não havia uma tradição universitária e sim escolas superiores de 

engenharia e faculdades especializadas, dentre elas, as de Direito. 

Especialmente com relação ao perfil de engenheiro, era comum , em 

publicações do período, a referência aos mesmos como símbolos da apropriação 

técnico-científica do território brasileiro. Tal elemento, remete-nos à relação entre a 

formação acadêmica dos engenheiros e a preocupação com o cientificismo. 

A própria influência positivista no Brasil apresentou. no geral, especificidades 

marcantes. Não se tratava de uma relação estritamente fidedigna da doutrina de 

Auguste Comte. Desde 1880, a influência que se firmou no país foi propagada de 

forma mais livre e sua repera.issão se deu em vários meios, inclusive na Escola Militar 

e nas escolas de engenharia. Acrescente-se a isto, o fato de que nas primeiras 

décadas do século XX, a influência do positivismo foi mesclada com a de várias outras 

teorias em voga na Europa, especialmente as teorias oriundas da direita revolucionária 

européia. Muitas vezes, a adesão ao espírito positivista representou forma de 

legitimação da rejeição aos sistemas representativos e o horror ao par1amentarismo 

que marcou vários segmentos98 da vida política brasileira. (Pécault, 1990) 

98pod•se aqui citar a tradição polltica do Rio Grande do Sul, onde tenentes e outros membros da 
hierarquia militar foram formados sob o espírito positivista. 
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É relevante frisar que a exaltação do nacional, expressiva no Brasil da década 

de 20, visava expressar o desejo de superação da condição de dependência e 

subsunção que havia marcado os homens livres no Império, e acabou proclamando os 

intelectuais como uma espécie de elite autônoma. Fato marcante dentre os adeptos do 

nacionalismo foi a eterna desconfiança quanto ao funcionamento do capitalismo e ao 

vigor do liberalismo político no Brasil. 

Na plataforma nacionalista dos teóricos do autoritarismo99, por exemplo, 

contemplavam-se demandas específicas como o protecionismo, e a restrição à 

exploração de recursos estratégicos por parte dos capitais forâneos. Tanto o 

pensamento da elite industrial, como certas formulações do pensamento autoritário 

convergiram para a visão que contrapunha países industrializados e agrário-

exportadores em relação ao desenvolvimento. (Diniz; 1978: 101-102) 

Este quadro demonstra como os argumentos pró-liberais, em sua forma mais 

pura, acabaram assumindo, especialmente a partir de 1930, um caráter marginal e de 

oposição ao discurso hegemónico no cenário nacional do período. A crítica às 

instituições liberais foi o fator de união dos elementos envolvidos nas várias revoltas 

do período, inclusive na de 1930. As divergências, no entanto, acabaram promovendo 

cisões e reacomodações dos mesmos entre organizações conservadoras ou 

opositoras do regime. Ainda assim, aquela crítica acabou levando à constituição de 

bases minimamente sólidas para respaldar as ações corporativistas e o 

intervencionismo econômico que se fariam presentes no Brasil do pós-30100. 

Outro elemento explicativo das várias posturas e inter-relações que marcaram 

a elite e a intelectualidade brasileira foi o fato de que no pós-30, o regime passou a 

99 Referimo-nos aqui aos trabalhos de Azevedo Amaral, Oliveira Vianna, Fraricisoo Campos dentre outros 
t9óric:os que tiveram expressão na história do pensamento polltico brasileiro, sobretudo ao longo da 
d6cada de 30. 

100 Tal afirmação não significa que passe despercebido o fato de que o intervencionismo econõmico no 
Brasil, em si, remonte a período muito anterior a este, haja visto as pollticas de defesa do caf6 
~omovidas de forma persistente desde o inicio do século pelos governos republicanos. 
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fazer do anticomunismo e da ameaça de conspirações comunistas um fator de união e 

um argumento consistente em prol do regime político autoritário. Na verdade, a 

propagada ameaça comunista conseguiu viabilizar o consentimento dos católicos e 

dos liberais (ressalte-se que foi em São Paulo onde ocorreu maior grau de adesão) 

para a alteração do regime e a constituição do Estado Novo. Eram numerosos os 

setores liberais que admitiam apoiar o endurecimento do regime a partir de 1935, o 

~ue prova que o liberalismo, seja o universitário ou não, sabia fazer suas concessões 

mediante os acontecimentos da época. 

No que se refere à condução da vida econômica, o ambiente geral que 

pennitiu a expansão dos argumentos anti-liberais acabou por impor uma readequação 

do liberalismo econômico em sua referência nacional. Isto aliás, poderia ser tomado 

também como reflexo do que ocorreu com o pensamento neoclássico em suas 

matrizes, em função da expansão da influência do Keynesianismo. 

Bielschowsky proclama o resultado deste conjunto de transformações 

vivenciadas pelo pensamento liberal, que viabilizaram sua resistência frente à nova 

realidade, como o surgimento do neoliberalismo econômico. 

·o prefixo ·neo" tem um significado muito preciso: representa o fato de que os 

liberais brasileiros, em sua maioria, passavam a admitir, na nova realidade do pôs-

1930, a necessidade de alguma intervençao estatal saneadora de imperfeiçl>es de 

mercado que, segundo reconheciam, afetavam economias subdesenvolvidas como a 

brasileira." (Bielschowsky, 1988:43) 

Não foge à percepção de qualquer analista da história política e econômica 

brasileira, que se caminhou no sentido do fortalecimento do papel do Estado e da 

ideologia do intervencionismo, especialmente entre as décadas de 1930 e 1960. A 

contrapartida deste processo aparentemente consistiu na marginaliz.ação do discurso 

liberal, que não admitia tal fortalecimento como normalidade e menos ainda como 

necessidade, salvo momentos de exceção (como o período de Guerras Mundiais, por 

: 'xemplo, onde o livre funcionamento do mercado fica, por princípio, inviabilizado). 
'1 
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Cabe aqui, uma justificativa convincente para que se perceba a relevância e a 

efetiva influência do discurso liberal ao longo dessas décadas. Nesse sentido, algumas 

questões preliminares tiveram que ser enfrentadas, dentre elas estão a capacidade de 

especificar as formas de influência de um grupo político; bem como, definir dentre 

seus principais atores quais seriam aqueles cuja atuação nas várias instâncias 

decisórias da vida econômica do país apresentaram influência mais contundente. 

Enfim, selecionar as decisões mais relevantes, no sentido de nortear a dimensão do 

papel exercido por determinado grupo político. (Diniz, 1978: 37) 

Na medida em que o Estado brasileiro foi adquirindo forma especificamente 

capitalista a partir da década-de 1930, concomitantemente foi incorporando à sua 

estrutura física as questões cruciais referentes para definição dos rumos da sociedade 

brasileira. Obviamente, nada disso poderia ter ocorrido isento de contradições e 

conflitos. Interessa aqui destacar quais teriam sido os grupos políticos que 

efetivamente atuaram de forma expressiva no período. 

Dadas as evidências quanto ao já citado crescimento da ideologia 

desenvolvimentista, sabe-se que este grupo, também em si mesmo muito 

heterogêneo, exerceu influência considerável nos rumos da vida brasileira. Mas, o 

que não aparece de forma tão evidenciada na literatura sobre o período é a influência 

do grupo liberal, que efetivamente representou, juntamente aos desenvolvimentistas e 

nacionalistas. uma das correntes de maior expressão do pensamento econômico 

brasileiro. 

A mensuração desta expressividade não pode ser realizada através de 

avaliações imediatistas que liguem a capacidade de influir exdusivamente à 

correspondência entre demandas formuladas pelo grupo político e as medidas 

concretas aprovadas e implementadas pelo governo. Muitas vezes, ocorre mesmo o 

inverso, isto é, as alternativas propostas apenas se tomam efetivamente viabilizáveis 

np longo prazo. (Diniz, 1978: 37) 
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Neste sentido, a estratégia para captar as formas variadas de participação 

política não envolvem apenas a verificação do grau de influência direta exercida pelo 

grupo liberal no Brasil, ou melhor sua atuação a nível das instituições e na 

determinação das opções de política econômica. Sobretudo, inclui-se a disputa pelos 

recursos de poder, cujo leque é ainda mais amplo, abarcando os esforços 

empreendidos no sentido de sensibilizar a elite dirigente para determinadas questões; 

o envolvimento e a promoção de campanhas tendo em vista difundir princípios gerais 

de apelo ideológico, cujo intuito maior envolve a formação da opinião pública. (Diniz, 

1978: 37) 

A corrente liberal não ·apenas foi significativa na vida política brasileira, como 

teve ilustres representantes, que embora não tenham exercido especificamente o 

papel de teóricos, estiveram sempre presentes no debate sobre os rumos da ação 

governamental e os meios de se alcançar o desenvolvimento. De todos os 

economistas liberais brasileiros (ou, neotiberais na concepção de Bielschowsky), 

Eugênio Gudin, sem sombra de dúvidas, se destacou como líder intelectual e maior 

propagador do ideário desta corrente. 

No tocante a esta questão é importante ressaltar um elemento bastante 

peculiar da história do país, que se refere à destacada atuação política dos 

economistas. Fato este que se difere muito do padrão comum da maior parte dos 

países, onde normalmente assumem papel restrito à assessoria política ou à gestão 

buroaática da economia. (Loureiro, 1997: 2) Isto explica a proeminência de intelectuais 

como o professor Eugênio Gudin, Octávio Gouveia de Bulhões, Roberto Simonsen, e 

muitos outros. 
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NOTAS BIOGRÁFICAS SOBRE EUGÊNIO GUDIN E SUA INTRODUÇÃO AO 
ESTUDO DA CIÊNCIA ECONÔMICA 

A história da vida intelectual e profissional do professor Eugênio Gudin101 se 

confunde com a história do pensamento liberal no Brasil, tanto em função de sua 

intensa e ativa participação na vida política brasileira, como pelo fato de que em seus 

100 anos de vida, grande parte deles foram dedicados às reflexões acerca dos 

problemas brasileiros. Engenheiro102 por formação, Gudin . passou a se dedicar ao 

estudo da Ciência Econômica como autodidata, entre o final da década de 20 e início 

da década de 30. 

Na profissão de engenheiro, teve seu nome relacionado à construção da 

grande barragem do Ceará em 1911 , atuou como diretor da Pernambuco Tramways 

and Power e da Great Westem Railway and Co. Em função da gestão de negócios de 

grande vulto, fez freqüentes viagens à França e Inglaterra, recebendo assim forte 

influência da vida cultural européia, cujos desdobramentos seriam sentidos em sua 

vida pública posterior. Em sua longa trajetória, Gudin foi professor de economia, 

engenheiro, homem de empresa e ocupou vários cargos públicos. Cada uma dessas 

etapas influíram em sua visão de mundo, "visão esta deixada em todos os lugares 

pelos quais passou." (Borges, .1996: 23) 

No depoimento de Bulhões (1986), a própria vivência de Gudin como 

empresário e engenheiro havia o conduzido à busca dos conhecimentos da ciência 

econômica, tendo em vista compreender melhor o funcionamento da lógica de 

mercado da vida moderna. 

•A par do trabalho profissional, Gudin tentou lançar inovações empreswiais. A 

de maior realce foi a da produçOO de laranjas destinadas à exportaçáo. Conseguiu um 

trabalho esmerado, aceito no mercacJo internacional. Nao contara, porém, com uma 

101 Eugênio Gudin Filho nasceu no Rio de Janeiro, no dia 12 de julho de 1886. Filho de Manoel Eugênio 
Gudin e Cartota Fontes Gudin, negociantes franceses que vieram para Õ Brasil em 1939. Morreu aos 100 
anos de idade em 1986. 
102 Eugênio Gudin se formou engenheiro aos 19 anos de idade, pela Escola Politécnica do Rio de 
Janeiro em 1905. 
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polltica de relativa va/orizaçllo externa da moeda, em contraste com sua crescerte 

desva/orizaçflo interna. Tal disparidade de valores diminula a receita e aumentava o 

custo. E ironicamente o prejulzo crescia a par do acréscimo de produtividade. n 

(Bulhões, 1986:6) 

Este episódio lembrado por Bulhões na ocasião em que lhe prestava 

homenagem dos seus cem anos de vida é bastante interessante e elucida, de certa 

forma, o ponto de vista a partir do qual surgiu o interesse de Gudin pela Ciência 

Econômica. Isto é, na posição de um empresário eficiente, cujos negócios são 

inviabilizados tanto pela ingerência do govemo sobre a política cambial, como pela 

conjuntura inflacionária. Estes dois aspectos da política econômica brasileira seriam 

seus alvos de avaliação e críticas constantes ao longo de sua vida pública, e 

especialmente entre as décadas de 40 e 50. 

Foi entre os anos de 1929 e 1933, em plena crise mundial, que Gudin voltOÚ 

suas preocupações mais detidamente para a análise dos problemas econômicos. 

Este acabou constituindo o marco de seu ingresso à Ciência Econômica, ciência ainda 

incipiente no seio da intelectualidade brasileira. Procedeu ao exame do estado do 

ensino e da pesquisa em teoria econômica no Brasil, em estágio muito precário em 

relação aos avanços da mesma na Europa e, sobretudo nos EUA. Em 1937, integrava 

a Sociedade Brasileira de Economia Política que projetava uma escola de economia 

no Rio de Janeiro. Em 1938, depois de criada a primeira escola privada de economia, 

a Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas, Gudin assumiu, por concurso, 

a cátedra da disciplina Moeda e Crédito. {Loureiro, 1997:35) Foi também um dos 

fundadores do Núcleo de Economia da Fundação Getúlio Vargas e atuou como 

professor catedrático até o ano de 1954, quando se aposentou e passou a se dedicar 

mais exclusivamente ao jornalismo econômico. (Chacel ln Kafka, 1979) 

O próprio Gudin relata sua experiência com a economia de forma interessante, 

na medida em que simultaneamente nos permite confirmar o seu grau de 
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envolvimento com as grandes questões nacionais e consequentemente os pilares de 

sua influência. 

·Eu fui entrando no plano da economia sem projeto, sem plano. O Dr. Getúlio 

teve muita responsabilidade nisso. Ele nunca formou uma comiss:Jo - e foram muitas -

sem me nomear. Depois, a certa altlla, uns amigos vieram buscar-me no esattório 

para fazer parte do corpo docente da faculdade que eles queriam fundar, a faculdade 

de economia. Eu n:Jo queria no principio, mas acabei cedendo." (Gudin, 1979: 91 Apud 

loureiro, 1997: 35)) 

Este depoimento do próprio economista contribui para tomar ainda mais nítido 

o processo de constituição da Faculdade de Economia, cujo corpo docente foi 

recrutado entre os estudiosos autodidatas que tinham uma virtude inigualável, o seu 

envolvimento com as questões práticas da gestão da economia. Esta experiência se 

desenvolveu através da participação nos diversos organismos governamentais criados 

já no primeiro governo Vargas. 

Um ponto central de suas proposições no período, foi o cálculo preciso da 

Renda Nacional brasileira. Falando acerca deste assunto iniciou sua carreira de 

jornalismo econômico em O Jornal (à época recém adquirido pelo jornalista Assis 

Chateaubriand). ·seus primeiros ensaios foram também deste período, dentre os quais 

aquele que seria pronunciado em 1936 na Liga de Defesa Nacional em 1936 (Carneiro 

ln Kafka, 1979). Em 1929, redigiu o "Notas Sobre Assuntos Orçamentários e 

Econômicos"-, em 1931, "As Origens da Crise Mundial'~ em 1936, "Capitalismo e Sua 

Evolução"; e em 1937, •Educação e Riqueza". 

O ano de 1936 foi uma espécie de marco do ingresso de Eugênio Gudin no 

ãmbito da Ciência Econômica, bem como do amadurecimento de suas proposições. 

Por estarem ainda muito vivas as conseqüências da Crise de 1929, as preoaJpações 

que OOJparam seu raciocínio estiveram principalmente relacionadas à esta temática. 

As bases teóricas do pensamento de Eugênio Gudin e a aplicabilidade ao 

campo da Ciência Econômica, sobre a qual exerceria importante atuação no Brasil até 
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o final de sua vida, foram evidentemente influenciadas pelos paradigmas da Escola 

Austríaca (Escola Neoclássica) e por sua vivência prática enquanto profissional 

atuante em empresas de capital estrangeiro. Sem dúvida, se um traço marcou sua 

carreira de forma absolutamente coerente, este foi o de frisar os benefícios do 

ingresso do capital estrangeiro e da abe_rtura da economia brasileira ao mesmo. 

Uma certa proximidade com os movimentos nacional-conservadores pode ser 

explicada pela veemência de suas intervenções anti-comunistas. Ainda assim, Gudin 

permaneceu alheio às seduções do argumento nacionalista, tal como esteve em voga 

no Brasil a partir da década de 20, e especialmente a partir da década de 30. Adepto 

inconteste do Liberalismo Econômico, destacou-se no cenário nacional, mais 

especialmente a partir dos anos 40, em função da árdua defesa destes princípios. 

Outro elemento capaz de elucidar a proximidade com o discurso conservador e suas 

instituições está num aspecto que caracteriza a própria elite brasileira, a prática 

conciliatória. Tal prática expressa-se na coexistência e compromisso entre as elites 

opostas e teses contraditórias, herança própria de uma sociedade estruturada desde 

sua constituição, de forma altamente hierarquizada. (Pécautt, 1990) Simonsen chegou a 

alentar que a nível do pensamento político, Gudin se aproximava da UDN (União 

Democrática Nacional) de 1946, que apelava para o respaldo militar quando derrotada 

na disputa democrática. 

"N~o se diga, também, que o ceticismo de Gudin quanto às democracias latino-americanas era a 

manifestaçAo de um reacionarismo ora latente, ora explicito .. .. Sucede que em 1946 Gudin, já 

com 60 anos, havia vivido o bastante para perceber que, em matéria de tradição democrática, a 

América Latina nada tem a ver com os Estados Unidos, a ln!1aterra e a SU/ça. • (Simonsen, 1986: 

24) 

A partir deste perfil, algumas foram as interpretações que se tomaram 

correntes sobre a linha de pensamento e atuação do economista Eugênio Gudin. Para 

Celso Furtado e Guido Mantega, tratava-se simplesmente de um representante da 

oligarquia agrária, opositor da indústria. Já para Dollinger e Bielschowsky, Gudin não 
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era um aberto opositor da industrialização, mas era, sem sombra de dúvidas, contrário 

à uma política agressiva em sua direção. (Reis, 1993:25) 

Para Reis (1993), os dois argumentos têm bases concretas nos argumentos de 

Gudin. Até 1950, teria sido preponderantemente contrário à industrialização, mas 

posteriormente modernizou seu discurso. A partir da década de 50, passava a se 

colocar de forma mais palatável em relação ao processo. Ainda assim, não abriria mão 

de um quisito fundamental, o de que a mesma devesse ser conduzida pelo mercado. 

Em 1943, Gudin participou do I Congresso Brasileiro de Economia realizado no 

Rio de Janeiro, sob a presidência de João Daudt. Foi então que nasceu o debate entre 

intervencionistas e liberais103; que muitos desdobramentos haveria de ter daí em 

diante. Numa visão ex post da polêmica que nascia naquele momento histórico, 

nasciam as duas correntes clássicas do pensamento econômico brasileiro. A extensão 

da influência das mesmas não pode ser facilmente mensurável, dado que ainda hoje 

· não se esgotaram completamente. 

Foi também no ano de 1943 editado o primeiro volume104 de sua obra mais 

importante, Princípios de Economia Monetária. A difusão desse tratado nas escolas de 

economia do Brasil acabaram se transformando em um termômetro do grau de 

influência do pensamento ortodoxo de Gudin na formação de várias gerações de 

economistas até a década de 60. A base teórica do seu Princípios transformou-se em 

pilar de uma nova tendência para a formação acadêmica, tendo por referência os 

padrões que vigoravam na América do Norte1os. 

Na Conferência de Bretton Woods106, em 1944, Gudin como membro da 

delegação brasileira conheceu J. M. Keynes, a cuja Teoria Geral do Emprego, dos 

Juros e da Moeda tez várias menções em sua obra teórica. Por essa ocasião, foi 

103 Este debate ficou conhecido e foi publicado como a Controvérsia sobre o Planejamento. 
104 Em 1952, a obra de Gudin foi desdobrada em dois volumes. 

105 Os contatos que posteriormente Gudin fez com acadêmicos que atuavam nos EUA. como Haber1er e 
Viner, vieram reforçar essa tendência. 

106 Conferência de Bretton Woods é a fonna como ficou conhecida a Conferência Monetéria e Financeira 
das Nações Unidas, realizada em julho de 1944, em Bretton Woods, New Hampilhint. EUA A partir del8 
foram criadas duas instituições de caráter internacional, o Banco Mundial e o FMI, instituição onde Gudin 
foi governador, representando o Brasil, entre 1951 e 1954. (Abreu, 1984: 629) 
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também redator da proposta da delegação brasileira, onde foram realizadas críticas à 

ordem internacional, que em termos das relações de troca, vinha impondo perdas para 

os países primário-exportadores. (Teixeira, 1986: 10-14) 

Foram muitas e relevantes as atuações de Gudin, em comissões ou conselhos 

criados pelo governo desde os anos 30. Em 1931, foi membro da Comissão de 

Estudos Financeiros e Econômicos do Ministério da Fazenda; em 1935, participou da 

Comissão Mista de Reforma Econômica e Financeira; em 1944, integrou o Conselho 

Técnico de Economia e Finanças (CTEF) do Ministério da Fazenda e nesse mesmo 

ano foi delegado brasileiro em Bretton Woods; entre 1954 e 1955, foi governador 

brasileiro junto ao FMI e BIRD·e ministro da Fazenda do governo Café Filho. (Loureiro, 

1997) 

Sua presença física nas instituições de ensino também reflete o peso de suas 

proposições sob a formação de novas gerações de economistas no Brasil. Foi co

fundador da Sociedade Brasileira de Economia Política e catedrático da disciplina 

Moeda e Crédito na Faculdade Nacional de Ciências Econômicas da Universidade do 

Brasil (hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro) até 1957; foi redator do projeto 

dos cursos de economia no Brasil entre 1944 e 1945. Fundador do Centro de Estudos 

Econômicos101 da Fundação Getúlio Vargas (FGV); foi diretor do Instituto Brasileiro de 

Economia (IBRE) entre 1951 e 1959 e vice-presidente da FGV entre 1960 e 1976. 

(Loureiro, 1997) 

Até a década de 60, exerceu influência sobre o recrutamento de professores da 

Faculdade de Ciências Econômicas. Dentre eles estiveram Octávio Bulhões, Antônio 

Dias Leite Jr., Roberto Campos, Jorge Kingston. Consecutivamente, pode-se afirmar 

que seu papel na formação de várias gerações de economistas brasileiros, foi muito 

relevante. (Abreu, 1984:627) 

O Instituto Brasileiro de Economia, dirigido por Gudin ao longo de quase toda a 

década de 50, consolidou duas conceituadas publicações na área de economia, a 

107 O Centro de Estudos Econômicos se transfonnou na década de 50 em Instituto Brasileiro de 
Economia (IBRE~ 
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revista Conjuntura Econômica e a Revista Brasileira de Economia, que se 

transformaram em núcleos de influência dos neoliberais. Criado a partir da iniciativa de 

Gudin, o Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da FGV, tinha o objetivo de assumir 

o papel de uma instituição de pesquisa capaz de realizar análises e projeções que 

orientassem a elaboração da política econômica. A proposição maior do IBRE era a de 

atuar como formulador de metodologias. Como exemplo desse tipo de atuação, tem-se 

a, montagem do esquema de Balanço de Pagamentos (Kafka, 1986:18-19), que depois 

de estruturado foi repassado a cargo da SUMoc1oa. 

Além disto, foi através do IBRE que promoveu vários debates, dentre os quais 

poderíamos citar aqueles protagonizados por Jacob Viner109 e Gottfried Haberter110, 

cujas influências teóricas são perceptíveis em toda sua obra e, sobretudo em suas 

posturas práticas quanto à divisão internacional do trabalho (Simonsen, 1986: 20-24). 

Desta forma, pode-se atestar que através do IBRE e do próprio Eugênio Gudin, alguns 

teóricos liberais do primeiro mundo tiveram, um canal para exercer influência desta 

linha de pensamento no Brasil. 

As publicações realizadas pelo IBRE ficavam submissas, em última instância, 

ao crivo de Gudin. Apesar disso, jamais deixou de estimular a produção teórica, levada 

com seriedade, no Brasil. O próprio Furtado (1985: 66) reconhecia que Gudin ... 

• ... estimulava a gente jovem a escrever e deixava transparecer seu desencanto com a pobreza 

da produçlo dos economistas brasileiros. Seu fino ceticismo se prolongava em pessimismo 

quando se tratava de observar a realidade econômica brasileira. como se tivesse dúvidas sobre 

a firmeza de caráter da gente desse pais. O Brasil nlo era apenas um país condenado a viver da 

agricultura era também um país de solos pobres ... Mas nlo era doutrinário: sempre estava 

disposto a corrigir-se em face de uma argumentaçlo bem fundamentada em dados.· 

108 A Sumoc, Superintendência da Moeda e do Crédito, havia sido criada em 1945 ao apagar das luzes 
do Estado Novo, com a função de fiscalizar o sistema bancário nacional. Na verdade, representava uma 
espécie de embrião do Banco Central, inexistente até 1964 na economia brasileira. 

109 Jacob Viner (1892-1970) foi um economista canadense de formação neoclássica, professor nas 
universidades de Chicago e Princeton, tornou-se notabilizado enquanto teórico do comércio internacional. 

11 O Haberler foi professor emérito de Harvard, economista da Escola Marginalista austrlaca, que 
reformulou a teoria dos custos comparados no comércio internacional, relacionando-o à moderna teoria 
do equillbrio geral. 
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Na verdade, a classificação de Gudin como maior representante da corrente 

neoliberal no Brasil advém do fato de ter se posicionado, enquanto viveu, sobre todas 

as grandes questões da economia brasileira. Contudo, sua atuação ao longo da 

década de 50 foi especial, na medida em que aí consistiu o período ápice da influência 

da corrente intervencionista111 , o que exigiu de Gudin uma veemência ainda maior nos 

seus argumentos. 

Em toda sua carreira de economista envolvido nas grandes questões nacionais 

ocupou um ministério público apenas uma vez, quando da gestão do vice-presidente 

Café Filho no governo que complementou o mandato de Getúlio Vargas. Sua atuação 

como policy maker foi realmente reduzida. Assumiu o Ministério do Fazenda em 

agosto de 1954, logo após a posse do vice-presidente. A situação, com a qual se 

defrontava, era de uma aprofundada crise cambial, que marcou o último ano da 

gestão getulista. 

Dentre vários aspectos, importante relembrar que em sua atuação no Ministério 

da Fazenda utilizou-se da elevação do ágio do combustível como instrumento para o 

combate à inflação. Desta forma, reduziu o subsídio ao combustível que havia 

vigorado até então. Esta medida foi geradora de intensa polêmica no período, mas 

suas conseqüências favoráveis quanto à redução da dependência do subsídio 

acabaram se fazendo sentir muito depois da década de 50. 

Seu envolvimento na conturbada discussão acerca da exploração do petróleo 

no Brasil vinha de experiências pretéritas. Ainda na década de 40, foi membro da 

comissão que elaborou o estaMo do petróleo no Brasil, a convite do presidente Outra. 

Por essa ocasião, Gudin foi terminantemente contrário à imposição de restrições ao 

111 Os efeitos da crise de 29 foram mais avassaladores para alguns palses exportadores em relação a 
outros. Tais foram os casos do Chile e do Brasil, onde não por acaso proliferaram com mais desenvoltura 
as teses que propugnavam as desvantagens comparativas da especialização na agro-exportaçto. Daf a 
base para a crescente influência das correntes defensoras do planejamento, do protecionismo à 
indústria nacional, dentre as medidas que viabilizaram o salto de etapas rumo à industrialização 
acelerada. 
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capital privado, nacional ou estrangeiro. Depois da criação da Petrobrás (em 1954), 

sob a égide do monopólio estatal, se transfonnou em principal crítico de sua atuação. 

Ao longo do período que marcou o processo de industrialização brasileiro, 

notadamente entre 1930 e 1960, o intervalo dos últimos quinze anos representou um 

momento em que o discurso neoliberal teve muita ressonância, apesar da hegemonia 

aparentemente absoluta do discurso nacional-industrializante. Haja visto a tendência 

mais liberalizante do Governo Outra e o conservadorismo do Governo Café Filho. E 

mais que isto, o pensamento liberal articulou-se com o poder de múltiplas formas, na 

medida em que seu grupo consolidou posições através da formação das escolas de 

economia, dos institutos de pesquisa, da significativa participação jornalística no 

período. 

O peso político dos representantes da corrente liberal não pode ser mensurado 

meramente pela participação direta nas instâncias governamentais, mas sobretudo em 

função da capacidade de legitimar seus princípios e influenciar a formação da opinião 

das elites. Entre 1930 e 1960, Gudin chegou a publicar sete livros e 39 artigos nas 

principais revistas editadas no país. (Loureiro, 1997:40) Além de sua participação 

contínua em importantes jornais cariocas, como o Correio da Manhã e O Globo. 

A CONTROVÉRSIA GUOIN & SIMONSEN: O SURGIMENTO DE DUAS 
CORRENTES DO PENSAMENTO ECONÔMICO BRASILEIRO 

O conhecido embate entre dois economistas que se tomaram referência do 

pensamento econômico brasileiro, além de destacadas figuras públicas no país, 

Roberto Cochrane Simonsen e Eugênio Gudin, foi desencadeado quando no ano de 

1945, o segundo foi inOJmbido pelo presidente da Comissão de Planejamento 

Econômico (CPE) de elaborar o parecer acerca do Plano de Organização da 

Economia Brasileira apresentado no Conselho Nacional de Política Industrial e 

Comercial (CNPIC) pelo primeiro. (Carneiro ln Kafka, 1979) A partir daí surgiram duas 
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correntes que se entrecruzaram, sem que uma se curvasse completamente à outra. A 

polêmica entre elas consistiu em processo que acompanhou a industrialização 

brasileira. De um lado, a posição de Gudin veio estruturar e refletir aquilo que poder

se-ia reconhecer com crescente nitidez a partir de então. como a corrente liberal no 

Brasil. Por outro lado, as proposições de Simonsen constituíram a ponta de lança da 

corrente desenvolvimentista. 

A bem da verdade, o debate que se iniciara em pleno contexto da li Guerra 

Mundial a nível do Brasil não estava, de forma alguma, descolado daquele que tomava 

espaço crescente internacionalmente. Houve, portanto, uma efetiva interseção entre 

as questões que se colocavam nos âmbitos internacional e interno a respeito dos 

caminhos, das alternativas, para se alcançar o desenvolvimento econômico. Isto é, 

via-se no Brasil um reflexo das preocupações acerca da teoria e da prática econômica 

mundial (dirigismo versus liberalismo econômico; protecionismo versus livre

cambismo). 

A grande crise de 1929 havia sido, antes de qualquer outra coisa, o fator 

determinante da situação de desequilíbrio da hegemonia, até então inabalável, da 

teoria econômica ortodoxa-liberal. A partir de então, a disputa entre liberalismo e 

intervencionismo adquiriu novos contornos. Nos países subdesenvolvidos, e em 

especial em alguns países da América Latina, este processo foi mais contundente. Isto 

porque nestes, a heterodoxia econômica assumiu dimensões ampliadas em relação 

aos países desenvolvidos. Em vários casos, extrapolou o reconhecimento das 

imperfeições do mercado quanto à alocação mais eficaz dos rerursos, chegando a 

justificar a necessidade do Estado assumir funções do capital privado, tendo em vista 

corrigir as deficiências e viabilizar o desenvolvimento econômico, em contextos muito 

adversos. 

A famosa polêmica SIMONSEN versus GUDIN se pautava em duas questões 

em especial, o protecionismo reivindicado pelo setor industrial através da proposta do 
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primeiro e o planejamento econômico visto pelo mesmo como forma de redimir 

parcialmente as fragilidades intrinsecas à economia brasileira. Gudin foi veemente na 

argumentação opositora às duas questões. 

No que se refere às propostas de planejamento, Gudin reunia os argumentos 

propiciados pelo ideário liberal. Aí se colocava seu duplo desafio: a) divulgar a 

superioridade dos mecanismos de mercado; b) revelar a identidade entre 

planejamento e socialismo. 

De fato, de toda a sua atuação nas questões polêmicas do período, aquela que 

mais se destacou foi a que circundou o relatório sobre o parecer de Roberto Simonsen 

acerca da necessidade de planificação da economia brasileira. Na concepção de 

Simonsen, o vital problema brasileiro era a necessidade de quadruplicação da Renda 

Nacional no· menor prazo possível. Colocava em questão a eficiência dos mecanismos 

do liberalismo de mercado para solucioná-lo. 

"Preliminarmente, para resolvê-lo temos que decidir se poder/amos atingir essa 

finalidade pelos meios clássicos de apressar a evoluçao econômica, estimulando pelos 

processos normais as iniciativas privadas, as vlirias fontes produtoras e o mercado 

interno, ou se deveríamos lançar mão de novos métodos, utilizando-nos, em 

gigantesco esforço, de uma verdadeira mobilizaçao nacional, numa guerra ao 

pauperismo, para elevar rapidamente nosso padrao de vida.· (citação de Roberto 

Simonsen ln GUDIN, 1978) 

Gudin fez duras críticas às concepções defendidas por Simonsen, na qualidade 

de relator de sua proposta ao CNPIC. Defendia sob o aval dos princípios liberais, que 

o papel do Estado deveria se relacionar apenas com os aspectos monetários, os da 

tributação, dos sistemas de comunicação, dos serviços de utilidade pública, dentre 

outros neste mesmo nível. Alicerçava o argumento com a idéia de que o estupendo 

progresso material do capitalismo era resultante do vigor dos princípios liberais nos 

séculos XIX e XX (Gudin, 1978). 
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Como já foi salientado, Gudin não visualizava as economias externas que 

poderiam ser proporcionadas pela instalação de um parque industrial completo, tal 

como propalavam os defensores (de várias linhas, privatistas ou estatistas) do 

industrialismo. Ademais, seu parecer acerca da proposta de Simonsen não se 

restringiu às críticas de cunho teórico, mas demonstrou a precariedade dos dados 

estatísticos sobre os quais se pautavam as reivindicações e sugestões 112. 

• ... No cálculo do Ministério do Trabalho, o valor tomado para a produçao é o 

valor nas fábricas, nas fazendas e nas minas. NlJo inclui os fretes, os juros, os lucros e 

salários dos intermediários, os impostos, as armazenagens e todas as despesas de 

varejo. O único imposto que o Ministério adiciona é o imposto de consumo, que é 

justamente o único que nao deveria adicionar, pois que, sendo pago pelo fabricante, 

seu valor já está compreendido no valor da produçlJo na fábrica . Tampouco tem 

qualquer significaçao os gráficos apensos ao trabalho do Ministério, demonstrativos da 

progessao da renda nacional no perfodo de 1919 a 1942 (se a tivessem, 

contraditariam a proposiçao do Conselheiro Simonsen de que nossa renda nacional 

estd estacionaria), pois nem sequer neles se introduziu qualquer coeficiente corretivo 

dos lndices de preços, isso em um perfodo de violenta alta desses preços .... " (Gudin, 

1978b: 60) 

Neste sentido, Gudin preocupava-se em dar consistência científica à sua crítica 

em relação a proposição de Simonsen, tirando o debate do âmbito das posições 

meramente ideológicas. A superioridade técnica de seu discurso mostrou-se notória 

em sua polêmica com Roberto Simonsen. 

O embate com a CEPAL1 13 nos anos 50, pode ser considerado como uma 

continuação da polêmica, que em 1945 havia sido travada com Simonsen e o grupo de 

industriais brasileiros que requisitavam maior intervenção do Estado. Tanto a atuação 

112 Ao questionar a validade dos dados estatlsticos utilizados por Simonsen, Gudin sedimentava a 
racionalidade positiva de seus argumentos anti-planejamento. 

113 A CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina) constitui um órgão regional das Nações 
Unidas. Sua criação data de 1948, sendo que seus objetivos estavam relacionados ã realização de 
estudos e alternativas para o desenvolvimento dos palses latino-americanos. 
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da CEPAL, como suas reflexões teóricas acerca das especificidades das economias 

latino-americanas, sobretudo ao longo da década de 50, foram pilar do pensamento 

heterodoxo que influenciou a atuação de vários governos daqueles países. A base de 

argumentação do pensamento cepalino se voltava, por sua vez, contra a capacidade 

explicativa dos quadros teóricos baseados no equilíbrio estático da ortodoxia-liberal, e 

para tanto, se baseava em modelos como os desenvolvidos por Prebisch114. Segundo 

Bielschowsky, 

·os dois argumentos mais importantes da teoria do desenvoMmento contrarios à idéia 

da capacidade das teorias de equil/brio est~ticas de enfrentar os problemas de 

investimento ~ os de ~economias extemasn e de ·indMsibilidade do capitar, que 

foram introduzidos nas discussões sobre subdesenvoMmento principalmente através 

da doutrina de crescimento equilibrado de Rosenstein-Rodan e Nurksen. 

(Bielschowsky, 1988: 15) 

No que diz respeito aos efeitos negativos da divisão internacional do trabalho 

em relação às economias subdesenvolvidas, organizadas sob o modelo agrário-

exportador, quatro linhas de argumentos foram comuns tanto na literatura latino-

americana, como na brasileira. A primeiro delas, constitui provavelmente a que mais 

destaque encontrou ao longo das trajetórias de industrialização na América Latina, o 

da deterioração dos termos de troca, fundamentada na tese de Prebisch-Singer. 

Na visão destes dois autores, o avanço das forças produtivas ocorria muito 

mais rapidamente nas economias desenvolvidas. Isto refletia a própria limitação de 

desenvolvimento téaiico do setor agrícola, no qual as economias subdesenvolvidas 

eram especializadas. Este quadro era agravado em função de não ocorrer a 

distribuição homogênea dos efeitos daquele progresso, dado que as estruturas 

114 Raul Prebisch, economista argentino, um dos responsáveis pelo projeto de aiação do Banco Central 
da Argentina, do qual foi diretor geral entre 1935 (ano de sua fundação) e 1943. Dirigiu a CEPAL desde 
sua fundação em 1948 até o ano de 1962, onde participou do esforço de elaboração de um corpo teórico, 
empreendido em conjunto com vários outros economistas latin<Hlmericanos, que se adequasse é 
realidade regional do continente latino-americano. 



132 

oligopolistas das economias desenvolvidas impediam que houvesse a queda de 

preços industriais na mesma proporção da elevação da produtividade. 

Neste sentido, ligando à dinâmica do ciclo, Prebisch argumentava que os 

preços dos bens primários se elevavam mais que os industriais nos períodos de 

ascensão cíclica. Por outro lado, sofriam queda mais violenta no momento do 

descenso cíclico, em função das perdas salariais nas economias industrializadas 

acabarem impondo às economias subdesenvolvidas o maior peso do ajuste nos 

períodos depressivos. 

Gudin (1952) identificava a agitação em tomo da superação do 

subdesenvolvimento com o contexto do imediato pós-guerra, especialmente aos 

primeiros seis anos após o encerramento do grande conflito. Para ele, consistiam em 

quatro, os motivos para tais anseios: 1) a divisão do mundo em dois blocos 

irreconciliáveis; 2) a mudança definitiva da hegemonia econômica para uma nação, em 

muitos casos, concorrente dos países agrário-exportadores, os EUA115; 3) a difusão 

estupenda dos meios de comunicação, que havia impulsionado o aumento do anseio 

por melhoria do padrão de vida das diversas populações; 4) a criação de organismos 

internacionais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial (BIRD) 

e a (UNESCO). 

No entanto, para Gudin uma das questões fundamentais para o 

desenvolvimento, o aspecto teaiológico, dependia da capacitação de áreas 

relacionadas aos vários campos da engenharia. Além disso, lançava mão do 

argumento determinista das desvantagens naturais de algumas economias, referindo-

se sobretudo às condições de ordem climática. Em síntese, a solução do problema do 

subdesenvolvimento se prendia a dois âmbitos, um relativo a técnica e outro relativo a 

115 Enquanto a Inglaterra havia mantido sua Balança Comercial persistentemente deficitária com os 
palses agrário-exportadores, os EUA ostentavam uma situação superavitária. 
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natureza propriamente dita. Ambos eram independentes das medidas econômicas, 

portanto, muito poua> podiam oferecer os economistas no sentido solucioná-las. 

·o primero é que o aspecto tecnolôgico do 1XrJb1ema nao se enquacn, sen1o 

em parte, no setor dos economistas e sim no dos téalicos, engenheros industriais, 

civis, mecSnicos, eletricistas, a!TÕf100'JOs, de minas, flsicos e qulmicos... .. A 

colaboraçao dos economistas só pode ser ai de natureza auxiliar e acessória.• (Gudin, 

1952a: 49) 

Não bastasse esse a limitação dos recursos naturais 11 e para o 

desenvolvimento, havia-se que considerar mais dois elementos: a extensão do país e 

a densidade demográfica. Considerava, que a dificuldade para atingir metas de 

desenvolvimento era tanto mais difícil de ser atingida quanto maior fosse a extensão 

geográfica do país, em função de limitações à própria ação administrativa. Quanto ao 

problema demográfico, encontravam-se em situação critica, tanto os países 

superpovoados, a>mo aquetes que possuíssem taxa elevada de incremento 

populacional, a>mo no caso do Brasil. 

·os acréscimos de populaçao absorvem toda a provisao de capital no investimento 

extensivo, nada sobrando para o intensivo, isto é, para o aumento de produtividade 

per capita." (Gudin, 1952a: 51) 

Na medida em que o nível de produtividade constitui o indicador mais 

importante do desenvolvimento de uma ea>nomia qualquer, todos os elementos que 

obstruam de alguma forma sua progressão são por natureza impeditivos do próprio 

desenvolvimento. 

116 Gudin se utilizou inicialmente do argumento do imperativo do meio ffsico para justiftc:ar o 
subdesenvolvimento, alegando que o desenvolvimento era inexoravelmente determinado pelo 
favorecimento das condições naturais. Em sua obra /ntreçto - lmpataçlo e Expataçlo - CsNJ - ~o 
- Desenvolvimento - lndustrializaçlo, seu argumento se coadunava ao de Toynbee, onde o 
desenvolvimento é propulsionado quando existem limites naturais combinados ao estimulo do homem 
para superá-los. Apesar de afirmar que havia abandonado esta corrente do imperativo flsico hé mais de 
30 anos, em O Casos das Nações Subdesenvolvidas publicado em 1952, este argumento se apresenta 
quando enumera as origens do subdesenvolvimento. 
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Já o segundo efeito negativo, ressaltado pelos autores cepalinos e que teve 

forte rebatimento no Brasil, se referia ao crescimento do desemprego como resultante 

do ritmo lento da elevação da demanda por bens primários, além de constituir mais um 

elemento que atuava no sentido de alimentar a deterioração dos termos de troca. O 

modelo de Prebisch-Singer tem no excedente crônico de mão-de-obra uma hipótese 

fundamental e indispensável para fundamentar esse segundo efeito. A partir desta 

hipótese toma-se inconteste a possibilidade de impulsionar um outro setor de 

atividade, o industrial. Isto é, atesta-se a disponibilidade de fatores de produção. 

Para Gudin, o único fator de produção que se poderia considerar abundante no 

caso da economia brasileira era a mão-de-obra. Mas, a baixa qualificação da mesma 

não gerava alívio para o quadro de escassez de fatores117. Desta forma, a condição 

do pleno emprego não estaria descaraderizada, podendo se concluir que apenas a 

elevação da produtividade dos fatores empregados seria capaz de apresentar 

resultados do ponto de vista do desenvolvimento. Neste sentido, o aumento do nível 

de produtividade da economia constituir-se-ia em um resultado alcançável apenas no 

longo prazo. 

O terceiro efeito versa sobre o desequilíbrio crônico do Balanço de 

Pagamentos, que sob esta concepção independeria da conjuntura inflacionária, e 

portanto não seria conseqüência dela. Isto se deve, especialmente ao diferencial de 

elasticidade de renda entre os bens primários, que é baixa, enquanto a dos bens 

industrializados é relativamente elevada. Portanto, ... 

·A correçao desse desequillbrio nao se dava espontaneamente, a menos que o 

pais aceitasse submeter-se a longos perlodos de recesslJo." (Furtado, 1985: 96) 

Avaliando a proposição relativa à deterioração dos termos de troca, Gudin se 

propôs checar a sustentabilidade dos dados estatísticos sobre os quais se basearam 

117 Remete-se constantemente ao fato de que a evolução tecnológica, a mecanização da produção seria 
responsável por tomar esta mão-de-obra dispensável. Isto acaba sendo contraditório com o argumento 
onde a mão-de-obra barata constituiria a vantagem comparativa de economias como a brasileira. 
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as análises de Prebisch. Tais estatísticas constam dos levantamentos realizados pelas 

Nações Unidas, com referência ao período entre 1876 e 1947. Para confrontá-las, 

tomou como referência um outro trabalho, do professor R. Baldwin, publicado 

simultaneamente ao de Prebisch e Singer, que utilizava a base de dados da Liga das 

Nações. (Gudin, 1952: 55) 

Um primeiro problema quanto aos dados trabalhados por Prebisch estaria, 

segundo Gudin, no período que abrange (entre 1876 e 1947, portanto incluindo aí o 

entre-guerras). O correto, seguindo a lógica de Baldwin, seria limitá-lo até o ano de 

1914, dado que entre esta data e o final da Segunda Guerra toma-se basicamente 

impossível distinguir até que · ponto foram os fatores econômicos efetivamente 

responsáveis pelas alterações nos termos de troca. 

Com base em um outro trabalho, de Rostov sobre o caso da Grã-Bretanha, 

Gudin arrematava seu contra-argumento resgatando a idéia de que os dados 

estatísticos não podem estar isolados da ·história dos fatos econômicos a eles referentes•. 

(Gudin, 1952a: 56) 

Prebisch chamava atenção para o fato de que os ganhos de produtividade dos 

países industrializados não haviam sido plenamente repassados para os preços. Caso 

isso tivesse ocorrido, o ganho seria apropriado pelos produtos primários, cujo ganho 

de produtividade fôra muito menor, para o mesmo período. Na concepção gudiniana 

não cabia tais correlações conflitivas na descrição do funcionamento do sistema 

internacional. Em discurso realizado ao congresso brasileiro de economia do ano de 

1943, suas conclusões jamais levariam à sugerir a industrialização como solução para 

as perdas relativas dos países especializados na exportação de bens primários, 

mesmo reconhecendo suas enormes perdas. Por essa ocasião, Gudin considerava ser 

fundamental a criação de organismos reguladores internacionais que impedissem a 

excessiva e persistente oscilação da oferta desses bens, cuja demanda é muito pouco 

elástica. 
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·A forte queda dos preços dos produtos importados por essas nações 

industriais, relativamente aos preços de seus produtos de exportaçllo, conferiu-lhes 

uma vantajosa melhoria em suas "relações de trocan. Mas essa aparente vantagem, 

observa Robertson 118, afetando o poder de compra dos palses fomecedores de 

produtos de afunentaçSo e matérias-fXimas , acarretou uma reduçflo de suas 

importações e portanto uma depressllo nas indústrias de exportaçllo dos pa/ses 

industriais". (Gudin, 1943: 1 O) 

Em princípio, o ganho nas transações internacionais estimularia as 

exportações primárias. Mas os efeitos inflacionários internos acabariam anulando os 

ganhos do BaJanço de Pagamentos11 9, na medida em que as importações seriam 

estimuladas e as exportações desestimuladas. 

Por fim, o último argumento cepalino referia-se ao grau de vulnerabilidade das 

economias subdesenvolvidas frente aos choques externos, em função da 

especialização agrário-exportadora. (Bielschowsky, 1988:20-24) 

Para Gudin, a inferioridade congênita dos países primário-exportadores não 

estava na especialidade primária, mas no reduzido número de produtos exportados. 

Por um lado, a elasticidade da oferta restringia o aproveitamento dos ganhos nas 

relações de troca internacionais. Pelo lado da demanda, os limites da expansão das 

exportações era fruto do vigor da Lei de Enge1120. 

Além disso, os países primário-exportadores padecem em função de fortes 

oscilações cídicas dos preços dos seu produtos. Neste sentido, são muitas vezes 

mais vulneráveis que os produtores industriais. Daí que fosse longínqua sua luta pela 

aceitação de uma política internacional de formação de buffer stocks, ou estoques 

reguladores. (Gudin, 1952a: 63) 

118 Referência ao economista inglês e autor da obra •Economic Essays and Adl8Sses·. 

119 Considerando que a taxa de câmbio se mantenha, o incremento dos preços internos implica em 
sobrevalorização cambial, favorecendo o aumento das importações. 

120 A Lei de Engel expressa o comportamento da demanda de bens especiais, em geral os bens 
inferiores, cuja procura decresce à medida da expansão da renda de seus consumidores. 
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Contudo, tais limitações não justificariam, na visão de Gudin, voltar as energias 

nacionais para a promoção da industrialização a qualquer custo. Considerava que 

apenas em alguns casos era justificável o esforço industrializante ... 

~Há um caso em que a polltica da industrializaçao se justifica intefTB/mente; é 

o caso dos palses superpovoados, em que se verifica, positivamerte, a exist6ncia do 

desemprego disfarçado, como na fndia e no Egito. Nesse caso o valor da mao-de-obra 

pode quase ser desprezado no cálculo da vantagem comparativa. Exagerando, dir-se-

ia que a mao-de-obra é de graça." (Gudin, 1952a: 65) 

Desta forma, considerava haver um grupo de economias para as quais se 

podia considerar aconselhável a adoção da estratégia da industrialização, e um 

segundo grupo para o qual esta estratégia seria completamente incorreta. No segundo 

estariam inclusos aqueles muito bem dotados de vantagens competitivas agrícolas, 

onde não se justificaria a dispersão dos recursos. O Brasil não se enquadrava em 

nenhum dos dois casos extremos, estaria num estágio intermediário, onde o aumento 

da produtividade do setor agrícola deveria consistir o primeiro passo, uma espécie de 

pré-condição para a industrialização. 

Existe ainda um quinto argumento, que foi muito freqüente nos textos de 

Prebisch, da Cepal e mesmo de Celso Furtado121, referente à incompatibilidade entre 

as modernas tecnologias e a disponibilidade de recursos das economias 

subdesenvolvidas. As novas tecnologias eram intensivas em capital, economizando 

fundamentalmente o fator trabalho, escasso nas economias avançadas. Enquanto 

ocorria situação inversa nas economias primário-exportadoras, que padeciam da 

escassez de capital, e contavam com um excedente crônico de má<Hje-obra. Neste 

sentido, a mera transposição tecnológica tendia a agravar o problema do desemprego 

e penalizar ainda mais os salários nas economias subdesenvolvidas. 

Bielschowsky (1988) frisa a existência de dois argumentos adicionais, que 

embora não fossem encontrados no arsenal cepalino, foram freqüentes no 

121 Celso Furtado foi o economista brasileiro que participou da fase inicial de organização da CEPAL, 
também acabou sendo o principal elo de difusão do novo ideário no Brasil. 
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pensamento econômico brasileiro. O primeiro deles refere-se ao fato de que a 

industrialização, ao contrário do processo de modernização da agricultura tropical e 

subtropical, permite a transposição de tecnologias modernas. Reforçava-se, portanto, 

a tese da industrialização como meio para alcançar o desenvolvimento econômico. 

Conaetamente, este último abafou a ressonância do anterior. 

Para Gudin, esta conclusão tinha origem em uma interpretação equivocada da 

realidade, com base em uma opção apenas aparentemente mais fácil de ser realizada. 

·vo1ta-se entao o interesse econômico dos empreendedores para a indústria ONDE A 

TÉCNICA É IMPORTAVEL e onde a~ aduanera (mais os ágios) assegrra 

preços que permtem pagar duas vezes mais do que ao trabalhador da lavoura! E é 

sobre essa base que os nossos economistas diletantes conctuem que a Ag1culhn é 

sinônimo de pobreza e Indústria sinônimo de riqueza e que toda a transferência de 

trabalhador da primeira para a segunda representa um incremento para a Renda 

Nacional! Valha-nos Nossa Senhora!9(Gudin,1959: 228-229) 

Neste sentido, a inferioridade da agria.Jltura estaria relacionada à ausência de 

desenvolvimento temológico da mesma, que deveria partir de um esforço interno dado 

que não se poderia resolver a questão com importação de tecnologia. Por outro lado, a 

superioridade industrial estava relacionada não apenas à condição de importação 

dessa tecnologia, como também ao protecionismo122 concedido a várias empresas. 

Gudin selou sua crítica sobre esta questão, resgatando o argumento cepalino 

da necessidade de adaptar as metas de desenvolvimento à disponibilidade de 

rea.irsos da economia. Isto é, pautando-se no fato de que sendo intensiva em capital, 

fator escasso à economia brasileira, a vantagem da indústria acabaria se revertendo 

em má administração dos recursos. Portanto, procurando invalidar o argumento que 

muito se difundiu no Brasil.123 

122 Diga-se de passagem, um protecionismo considerado por Gudin excessivo, e que acabava conferindo 
poder• abusivos para as empresas que dele usufrulam. 

123 A esta altura Gudin criticava severamente ao governo JK que pautava-se na promessa dos Cinquenta 
Anos em Cinco. 



139 

" ... nao haveria melhor programa do que o da Produtividade Agrlcola que tem sobre a 

Produtividade Industrial a vantagem de exigir muito menos capital, que é o nosso fator 

de produçao escasso." (Gudin, 1959: 230) 

Também se pode alinhar ao rol de argumentos favoráveis à industrialização, a 

relação freqüentemente firmada entre pressões de demanda e crescimento econômico 

em economias subdesenvolvidas. Concedendo-se às pressões de demanda o papel 

de: propulsionadoras do crescimento. Derivado deste processo, a intervenção estatal 

aparecia como condição necessária. O que leva à negação do modelo clássico ou 

schumpteriano onde o empresário capitalista, o agente privado é, por excelência, o 

sujeito econômico das transformações. 

Na verdade, a teoria cepalina caracterizou o subdesenvolvimento como 

condição de uma periferia do sistema econômico capitalista. A inserção das 

economias latino-americanas após a fase colonial, enquanto fornecedoras de 

matérias-primas e alimentos, determinou que a dinâmica adviria do setor externo. Esta 

condição de subordinação, este papel preponderante do setor externo sobre o 

funcionamento das economias latino-americanas é que justifica a denominação de 

periferia do capitalismo internacional. 

A forma como se estruturou a divisão internacional do trabalho, onde coube às 

economias periféricas o papel de provedoras de bens primários a baixos preços, fez 

com que o progresso técnico ficasse restrito ao setor exportador das mesmas. Por 

outro lado, as economias centrais tiveram oportunidade de homogeneizar o progresso 

técnico entre os diversos setores da economia, garantindo um equilíbrio acentuado no 

p~sso de desenvolvimento sócio-econômico. (Bielschowsky,1988) 

Acrescente-se a este quadro, o fato de que não ocorreu a transferência de 

ganhos oriundos da superioridade técnica do centro. A realidade teria correspondido 

ao inverso disso, na medida em que se processava a deterioração dos termos de 

troca, a cuja fundamentação teórica já nos referimos anteriormente. 
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Os sucessivos choques externos 124 a que as economias periféricas foram 

submetidas terminaram por dar o primeiro passo no sentido de reversão desta 

condição de crescimento determinado a partir do setor externo. Impôs assim que 

houvesse um mínimo de industrialização visando reduzir a vulnerabilidade externa. 

Obviamente que o raciocínio é válido para as economias que apresentaram 

capacidade de resposta, frente ao estímulo externo. Bielschowsky lembra que para os 

teóricos da Cepal este ... 

. .. nnovo padrao de desenvolvimento •para dentro", teria um significado histórico 

especial, nao apenas para a periferia, mas para todo o mundo: tratar-se-ia de uma 

nova era na difusllo do PfOfTeSSo técnico." (Bielschowsky, 1988: 20) 

O processo de industrialização que se desencadeou a partir de então em 

vários pontos da periferia era sobremaneira distanciado do modelo clássico. O que, 

em parte, pode ser explicado por um nítido descompasso entre o desenvolvimento dos 

padrões de demanda, definidos de acordo com os parâmetros de uma indústria 

situada no setor externo, e a capacidade produtiva nacional. A alternativa de abastecer 

a demanda via importações dos produtos da moderna indústria explica porque o 

padrão de consumo de um segmento da sociedade brasileira se situava em nível mais 

av~mçado que a capacidade de produção da indústria nacional. 

Na década de 50, fortaleceram os argumentos em prol do planejamento 

econômico e das políticas protecionistas de forma a viabilizar a internalização da 

produção desses bens até então obtidos através das importações. Mas, havia àquela 

altura, uma profunda dicotomia na posição das elites brasileiras. Desde 1948, com a 

chegada da Missão Abbink vinda dos EUA, havia endurecido a posição daqueles que 

segundo Furtado (1985:103) ... 

... •pretendiam curar o pais dos excessos de ema industrializat;Ao de altos custos". 

124 Tratamos aqui como "choques externos· os fatores, como a 1 Guerra Mundial, a Crise de 1929, e a li 
Guerra Mundial que contestaram a capacidade de reprodução de sistemas econõmicos absolutamente 
dependentes de importações. Sendo que nos momentos críticos as exportações de bens primários 
tendem a ser mais afetadas no que se refere ao corte de demanda. 
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Nesse sentido, as idéias da CEPAL serviriam como uma espécie de esteio 

para aqueles que se colocavam na defesa da industrialização. O estruturalismo 

cepalino colocava a industrialização não só como opção, mas como única saída para 

alcançar o desenvolvimento. 

A ressonância das idéias cepalinas se faziam sentir com maior veemência em 

São Paulo, mas no Rio de· Janeiro, a hegemonia da ortodoxia sob a liderança de 

Gudin continuava inquestionável. (Furtado, 1985: 160) Na verdade, a década de 50 foi 

muito fértil na proliferação dos debates acerca dos rumos futuros da economia 

brasileira. 

liderando a corrente que realizava a crítica a este esforço em prol da opção 

industrializante estava o professor Eugênio Gudin. Em 1949, depois de publicado no 

Brasil o primeiro ensaio de Prebisch na Revista Brasileira de Economia, foi 

desencadeada uma intensa luta. no plano das idéias125 sob a batuta daquele 

economista. 

Tendo em vista o enfrentamento desse novo ideário, que emergia da difusão 

das teses cepalinas. Gudin mobilizou "as baterias pesadas das sumidades 

internacionais." Foram realizadas uma série de conferências com ilustres professores 

de renome internacional, dentre eles o professor Jacob Viner, da Universidade de 

Princeton. Com as exposições que iniciaram em junho de 1950 expunham-se e 

reafirmavam-se as premissas fundamentais do pensamento ortodoxo. 

A Revista Brasileira de Economia acabou se consolidando como o maior palco 

dessas discussões entre ortodoxos e heterodoxos. Em 1952, Furtado publicou nessa 

revista um artigo teórico comentando as conferências de Nurkse e recebeu uma 

bateria de respostas. dentre elas uma análise do professor Robert Baldwin versando 

sobre o comportamento secular das trocas. Em sua resposta. Baldwin reduzia a 

significação dos dados utilizados por Prebisch e Singer. Aqui também merece 

destaque a publicação do artigo A Inflação em Relação ao Desenvolvimento 

125 Apesar das criticas que seriam posteriormente destinadas às idéias centrais do doaJmento publicado 
por Celso Furtado, nem por isso Gudin criou dificuldades à publicação. 
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Econômico por Edward Berstein, um dos formuladores da versão monetarista do FMI. 

(Furtado, 1985: 156) 

Para Furtado (1985), essa bateria de respostas teria sido coroada com o artigo 

de Gudin, O Caso das Nações Subdesenvolvidas. Neste, Gudin chamava atenção 

para o fato de que não competia aos economistas o envolvimento nos aspectos 

tecnológicos, mesmo porque, o progresso econômico não estaria diretamente 

subordinado às medidas econômicas. 

Gudin advertia aos economistas da CEPAL que estavam se desviando 

daquelas que deveriam ser suas legítimas preocupações; a inflação, o nacionalismo e 

a excessiva proteção ao produtor ineficiente. Sugeria que a atuação da CEPAL 

deveria se pautar pelo intuito de contribuir para que os governos latino-americanos 

tivessem instrumentos suficientes para administrar com maior racionalidade os 

recursos disponíveis. 

Um novo round dessa luta foi desencadeado em função da realização da 

Conferência da CEPAL em maio de 1953, cuja temática era a técnica da planificação. 

O ciclo de combate ao tema foi intenso, entre 29 de maio e 05 de junho, Gudin chegou 

a publicar uma série de cinco artigos sob o título de A Mística do Planejamento. Era 

irredutível em sua afronta à idéia do planejamento econômico126. 

·Gudin simplesmente nao acreditava em desenvolvimento que fosse fruto da açSo 

deliberada do Estado." (Furtado, 1985:159) 

O ESCOPO DO PENSAMENTO ECONÔMICO DE EUGÊNIO GUDIN 

Embora tenha se convertido ao estudo da economia por esforço auto-didático, 

Gudin foi responsável pelo primeiro trabalho sério de ensino e de legitimação da 

teoria econômica no Brasil. Tanto pela influência do momento histórico em que se 

126 Uma análise mais detida permite verificar que nem todos os economistas liberais brasileiros tiveram 
a mesma rigidez com relação à adoção das técnicas de planejamento. O próprio Bulhões, muito 
habilidosamente, publicou em 24 de maio daquele mesmo ano o artigo A ~maçlo do 
DMenvolvimento Econômico, onde na verdade apropriava-se do jargão para defender a prioridade 
ortqdoxa de ajuste inflacionário. 
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engendrou nesta empresa, como por sua capacidade de reconhecer as 

especificidades das economias agrário-exportadoras, dedicou-se a reinterpretação dos 

princípios clássicos da economia. 

Desde os primórdios de sua longa carreira de publicista, especialmente aquela 

de caráter jornalístico, já se apresentava sua preocupação com a inflação, e derivado 

disto, com o processo de estabilização através de uma política monetária austera. 

(Borges, 1996:39) Na medida em que sua análise se baseava no diagnóstico de 

excesso de demanda, a inflação era tida como fenômeno típico de uma situação de 

pleno emprego. 

Concebia a moeda como um fator exógeno ao sistema econômico e a inflação 

como um ambiente onde o mesmo havia se proliferado excessivamente. Sendo 

exógena, a moeda em si não seria capaz de fazer expandir a base produtiva. O que 

ela faria é criar um efeito ilusório da existência de capacidade de compra superior ao 

que efetivamente ocorre. A confirmação de que isto correspondia ao procedimento 

verídico seria perceptível na ampliação dos preços dos bens e serviços disponíveis. O 

processo se esbarraria numa condição conaeta, onde o ilusionismo que o excesso de 

moeda produz não seria capaz de driblá-lo, mas impediria que os agentes envolvidos 

o percebessem claramente. Dado que os fatores de produção são limitados, também o 

crescimento de uma economia é limitado, condição inexorável. Por conseguinte, não 

haveria como explicar a flexibilidade dos meios de pagamentos, que simplesmente 

representam os instrumentos viabilizadores da troca. 

•tntlaçSo é um estado de coisas em que se criaram ·direitos de haver" em quantidade 

maior do que a das mercadorias e serviços que podem ser ·havidos• aos preços 

vigentes." (Destaques do autor. Gudin, 1959: 14) 

A escassez de fatores de produção era-lhe um princípio muito valioso, sobre o 

qual teria que se pautar qualquer avaliação econômica. Mesmo quando houvesse o 

excesso de mão-de-obra não era condição suficiente para arrefecer o quadro, isto 
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porque a ausência de qualificação destituía-lhe o valor. Aliás, a hipótese central do 

argumento de Gudin sobre a economia brasileira se baseava na existência do pleno 

emprego dos recursos. Foi enfático em repetir que a economia brasileira sofria de 

baixa produtividade e de hiperemprego (sic). Para Bielschowsky (1988: 49), esta 

hipótese imunizava seu argumento frente às críticas de cunho keynesiano. 

·Mas isso nao altera o fato da escassez do conjunto dos fatores de prodLJÇao, já que 

essa mao-de-obra elementar é. apenas um dos fatores - cada vez menos importante, 

com o prrJÇTesso das máquinas - e que nada se pode produzir sem dispor de um 

conjunto de fatores. n (Gudin, 1959: 17) 

A discussão teórica de Gudin acerca do caráter da inflação não deixou de ser 

permeada por seu caráter pragmático, isto é, que remetia à própria discussão da 

política econômica brasileira. Chamava a atenção para o fato de que o grande mal da 

inflação se relacionava ao caráter desigual do comportamento dos preços. Ou seja, 

em função de alguns preços subirem mais e primeiro em relação a outros, provocando 

desequilíbrio no sistema de preços relativos. Não importando por onde a inflação se 

infiltre no sistema econômico ela sempre acaba se difundindo para os demais. 

Primeiramente, implicará em aumento de demanda sobre os setores mais próximos, 

em termos de relações econômicas, àqueles que estão recebendo preços mais altos 

por seus produtos. Mas também se propagará para os setores que produzem bens de 

consumo para as classes beneficiadas - geralmente, os bens de luxo - e assim 

supessivamente. 

•É nisso que consiste o mal da innaçao. Ela nao se processa nem Igualmente nem 

simultaneamente para todos os grupos e para todas as classes sociais e tende a 

crescer automaticamente. n (Grifos do autor, Gudin, 1959: 22) 

A expansão da base monetária jamais poderia ser benéfica quando não fosse 

fruto da expansão da produção, que por sua vez levasse a uma maior necessidade 

real de meios de pagamentos. Além disso, estando a economia em pleno emprego, 

isto é, sem excedente de fatores de produção, o crescimento apenas poderia advir de 
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um aumento de produtividade real. O que aliás só é viável no longo prazo, 

contrariando qualquer visão imediatista à que normalmente se submeta a lógica dos 

políticos e portanto dos governos. 

No que se refere à sua interpretação acerca do sistema capitalista pode-se 

vinculá-lo à vertente teórica que apreendia esse como a marca do fim da histórla.121 O 

que tomava admissível o argumento onde as crises pareciam advir do fator político e 

não do econômico. (Borges, 1996:45) No discurso que proferiu à Liga das Nações em 

1936, O Capitalismo e sua Evolução, Gudin demonstrava resistir à denominação de 

Capitalismo como especificação histórica da nova forma de organização da produção 

que emergiu no século XVIII. 

Na verdade, acerca desta temática não se chegou a conformar um efetivo 

consenso. Existe uma escola de pensamento, à qual se filiam vários economistas e 

historiadores, que se nega a admitir que seja possível conferir significado exato ao 

capitalismo enquanto sistema econômico. (Dobb, 1963) 

Para os partidários da Escola Austríaca 128, o termo capitalista é usado com 

sentido técnico referindo-se ao uso dos chamados métodos de produção indiretos ou 

responsáveis pela redução do tempo despendido na produção. Desta forma, a partir 

do momento em que se superou a etapa mais primitiva da história da humanidade, a 

produção poderia ser vista como capitalista. O que possibilita negar um significado 

histórico especial à denominação do capitalismo. 

Dentre as correntes consideradas mais importantes por Dobb (1963) em 

relação a análise das especificidades do capitalismo, estaria aquela representada pela 

abordagem de Wemer Sombart 129. Nesta, buscou-se a caracterização do capitalismo 

12711A discussão acerca do Fim da História é sempre muito atual, na medida em que o debate ressurge de 
tempos em tempos na sociedade moderna. 
128 A Escola Austrfaca é também conhecida como Escola de Viena ou Neociássica e representa o 
moWT'lento precursor do marginalismo, sendo perceptlvel em seu paradigmas o pano de fundo da a
hiltoricidade. 
129 Wemer Sombart, a quem Gudin fez constantes referências em seu Caplalismo e Sua Evoluçjo, foi 
economista e historiador do capitalismo, alemão, viveu entre 1863 e 1943. Em sua principal obra, Der 
Modems KapitaJismus buscou incorporar ao estudo histórico, o enfoque sistematico, com ênfase nas 
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através dos aspectos representativos do espírito que haviam inspirado a época de seu 

surgimento, onde se encontrariam o de empreendimento e de prudência ou 

racionalidade. Esta fusão teria proporcionado uma série de atitudes econômicas 

diferentes que tomar-se-iam comuns na sociedade burguesa. 

Neste mesmo sentido se encaminhou a argumentação de Max Weber que, de 

forma mais simplificada, havia definido que o capitalismo estaria presente •onde quer 

que a provisão industrial para as necessidades de um gropo humano fosse executada 

pelo método de empresa·. (Dobb, 1963: 18-19) 

Estas concepções , bem como tantas outras que concebem o capitalismo como 

um sistema comercial por excelência, ou que focalizam a inversão lucrativa como a 

sua real especificidade, compartilham do caráter de insuficiência na restrição das 

características que possam confinar o termo a um período histórico. Neste sentido, 

acabam respaldando a conclusão de que quase todos os períodos históricos tenham 

sido, em algum grau, capitalistas (Dobb, 1963). 

A visão de Gudin acaba sendo lastreada por duas destas concepções, a visão 

tecnicista da Escola Austriaca e de Sombart. Ambas possibilitam a identificação do 

capitalismo sem que se considere a especificidade das relações de produção, tal como 

é caracterizado pela escola marxista. 

Pautava-se também por uma visão naturalista do capitalismo, sustentando o 

equilíbrio econômico natural no vigor da Lei das Vantagens Comparativas. Assim, a 

história apresenta-se em uma trajetória linear, isenta dos movimentos contraditórios. 

Para Gudin, havia um elo bastante estreito entre as teses de equilíbrio e das 

Vantagens Comparativas. Na medida em que acirrasse o comércio entre as nações 

industriais e agrícolas, ou seja quanto maiores fossem as vendas de produtos 

industrializados ao segundo grupo, maior seria a contrapartida em aquisição de 

produtos agrícolas e matérias-primas. 

motivações subjetivas dos agentes econômicos. 
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Reconhecia os custos sociais gerados pelo processo de acumulação 

capitalista, mas não considerava que chegassem a constituir obstáculos para a 

evolução natural do homem, cujo fim era proporcionar o bem-estar geral. Havia 

apenas um mal irremediável em sua concepção do capitalismo, a supressão do regime 

de concorrência. E para esse caso, a intervenção do Estado tomava-se não apenas 

permissível, mas necessária, tendo em vista policiar o risco de supressão do 

capitalismo competitivo. (Borges, 1996: 70) 

Relacionava os desequilíbrios patentes do capitalismo do século XX no entre

guerras, como uma resultante da deturpação política que o sistema econômico havia 

sofrido. A tendência ao equilíbrio do capitalismo havia sido rompida em função dos 

conflitos de ordem política que foram vivenciados no período. 

·o desemprego é ligado ao cenário da Primeira Grande Guerra Mundial como 

sendo desta um desdobramento, na medida em que este se tomou um problema 

conhecido apenas após o grande connito. n (Borges, 1996: 75) 

Ainda no que se refere ao período entre-guerras, percebia a mudança da 

liderança do capitalismo ocidental da Grã-Bretanha para os EUA como um processo 

de ruptura. Relacionava isso à postura deste país em relação ao comércio 

internacional. Ao contrário da Grã-Bretanha, os EUA não assumiram uma atitude de 

complementaridade em relação aos países primário-exportadores, o que lhes trazia 

perspectivas negativas quanto à inserção no sistema internacional. 

Para Gudin, o fator político havia sido preponderante na interrupção do curso 

do desenvolvimento linear do capitalismo do século XIX até a 1 Guerra Mundial em 

1914. A guerra aparecia como responsável por desorganizar ou destruir sistemas 

monetários, deslocar a liderança econômica e política da Inglaterra para os EUA, e 

permitir o surgimento dos regimes anti-capitalistas. 

·Até 1914 a Economia Uberal conduziu a Humanidade por essa rota, de constante 

aumento de bem-estar e de e/evaçao do padrao de vida das populações. Dentro de 
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seus padrões se abordavam e resolviam os novos problemas à medida que eles 

surgiam. n (Gudin, 1978: 63) 

Suas referências aos EUA foram inicialmente muito duras, acusando-os pela 

irresponsabilidade na condução do sistema internacional, o que teria agravado vários 

problemas do sistema internacional. Os graves equívocos, em termos de política 

econômica nacional, cometidos pelos EUA e mesmo pela Inglaterra, em muito haviam 

contribuído para o aprofundamento da conjuntura crítica que assolou a economia 

internacional no período entre as duas Guerras Mundiais. 

Ao tempo em que demonstrava os fatores políticos e a insuficiência de 

experiência dos EUA na condução do sistema internacional no entre-guerras, Gudin 

resguardava o liberalismo de responsabilidades pelas mazelas que assolaram o 

capitalismo ocidental até a Segunda Guerra Mundial. Tomava esse princípio como 

base para rebater a crescente onda de defesa do protecionismo e do uso das técnicas 

do planejamento. Técnicas para as quais a experiência americana havia acabado por 

se constituir em uma espécie de paradigma, em função da implementação da política 

doNewDeal. 

A influência de pensadores liberais sobre a formação teórica de Gudin foi 

incisiva, mas sua relação foi mais próxima a alguns deles. A atuação como 

economista, tanto teórica, como praticamente, foi fortemente influenciada pelo 

pensamento de Viner e Haberter. As obras destes autores visavam, sobretudo 

proporcionar uma espécie de ... 

•reavaliaçao e sustentaçao do principio c/flssico da dMsao internacional do trabalho ... 

levando em conta a existência de ciclos econômicos e procedendo a uma discussao 

sistemfltica do livre-cambismo frente aos argumentos protecionistas." (Biefschowsky, 

1988: 47) 

Sem dúvida, tanto Viner, como Haberter haviam teorizado com base nas 

economias desenvolvidas. Mas nem por isso, poder-se-ia afirmar que Gudin tivesse 

sido um mero interlocutor de idéias e modelos adequados apenas àquelas estruturas. 
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Ele próprio chegou a estimular Viner a produzir uma reflexão acerca do caso dos 

países subdesenvolvidos quando esteve no Brasil à ocasião da já referida realização 

de uma série de Conferências no Rio de Janeiro, promovidas pelo Instituto Brasileiro 

de Economia (IBRE) e publicadas entre 1951 e 1952. Neste trabalho reafirmava a 

validade dos princípios das vantagens comparativas para as economias 

subdesenvolvidas. 

Reconhecia a existência de problemas de ordem estrutural na economia 

brasileira. Nesse sentido, a industrialização era vista como uma forma de reduzir o 

grau de vulnerabilidade externa. Mas, tratava-se de uma industrialização gradativa, 

que possibilitasse apenas a diversificação da economia. Considerava que existiam três 

razões capazes de justificar uma industrialização progressiva (Gudin, 1959 :204-205) 

1) o fato de influir a Lei de Engel sobre a demanda dos produtos primários, bem 

como os reflexos do progresso técnico que permite poupar o uso de matérias

primas; 

2) A condição de instabilidade à que se submetem as economias primárias, em 

função das oscilações de preços; 

3) O fato de serem transferíveis as plantas industriais. 

Aliás aí estavam as razões pelas quais Gudin delegava a chamada 

inferioridade congênita dos países exportadores de bens primários. Desta forma, 

comprovava que sua postura não era de oposição intransigente à industrialização. Ao 

contrário, visualizava condições efetivas para que a mesma ocorresse. A questão à 

qual se opunha efetivamente era quanto ao desleixo com que se tratou a agricultura 

brasileira, deixando sub-exploradas e mesmo inexploradas, várias oportunidades de 

utilização de recursos produtivos. Atribuía tal irracionalidade ao fator político, que 

acabava por induzir a alteração do curso natural do aproveitamento dos recursos 

disponíveis. 
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·Mas os nossos Governos (nao o atuaf130 somente) só se ocupam da Indústria, onde 

h~ maquinaria para os basbaques, inaugurações (até bênçaos), banda de música e 

foco de eleitores. Nada disso h~ na tlfPCu/tura. n (Gudin, 1959: 206) 

Assim, ao afirmar não ser contrário à industrialização, mas na verdade não 

considerá-la na ordem das prioridades coaduna com a afirmação de Bielschowsky 

(1 988: 62). Embora fizesse questão de não se mostrar avesso à industrialização, a 

preocupação com a redução da vulnerabilidade da economia brasileira através da 

mesma, parece ter ficado restrita ao período que sucedeu imediatamente à crise de 

29. A retomada do ciclo de prosperidade a partir da década de 40, teria arrefecido 

seus ânimos quanto a esse aspecto. 

No entanto, a já alentada hipótese do pleno emprego na economia brasileira, 

tomava injustificável a defesa das políticas que propugnavam a industrialização 

acelerada. Além do mais, sua prática política concreta foi ainda menos complacente 

com as medidas governamentais que propulsionaram o crescimento do setor industrial 

sob o modelo de substituição de importações. 

Quanto ao seu perfil, pode-se dizer que Gudin foi um economista aplicado por 

excelência, o que refletiu em não ter se preocupado com a discussão propriamente 

teórica acerca da Vantagens Comparativas. Tanto assim, que nas primeiras edições 

de sua obra maior, Princípios de Economia Monetária, constavam quatro capítulos 

sobre Balanço de Pagamentos e Taxa de Câmbio, que foram extintos nas edições 

posteriores. (Bielschowsky, 1988:48) 

Em sua obra, aparentava grau relativamente elevado de flexibilidade quanto à 

questão do intervencionismo estatal, aceitando-o quando tivesse o objetivo de 

neutralizar as oscilações cíclicas. Contudo, esta flexibilidade jamais se aplicou à 

análise do caso brasileiro. Em função disto, havia uma aparente contradição entre sua 

130 Embora seu comentário fosse à altura deste texto, "Inflação - Importação e Exportação - Café .. ." de 
1959, especialmente voltado à critica do Plano de Metas, do governo JK, sua posição é extensiva a todo 
o perfodo em que se processou a industrialização brasileira. 
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proposição teórica e sua prática mediante as árduas críticas que empreendeu à 

expansão do campo de atuação do Estado no país. A contradição, no entanto não 

ultrapassava o nível das aparências, na medida em que, mais uma vez, a hipótese do 

pleno emprego concedia-lhe sustentação tanto para a crítica do intervencionismo, 

como para sua "flexibilidade teórica no tratamento das questões monetárias". (Bielshcowsky, 

1988: 51) 

Já no que se refere à temática do planejamento econômico, as posições de 

Gudin foram mais inflexíveis. Em relação a esta ferramenta, muito cara aos 

estruturalistas, predominou, ao menos durante o período que analisamos (entre as 

décadas de 40 e 50)131 o argumento político e a obsessiva luta opositora. 

Considerava que as experiências de planificação, adotadas a partir da grande 

Crise de 29, eram fruto do desequilíbrio econômico do período. Originavam-se, na 

verdade, da incompreensão dos desequilíbrios, enquanto apenas se deveria buscar o 

novo ponto de equilíbrio, a planificação tomar-se-ia, no mínimo, inútil. Gudin admitia 

sim o planejamento, mas apenas em casos excepcionais, como a economia de 

guerra, por exemplo. (Borges, 1996: 84) 

As baterias voltadas contra a téa'lica do planejamento não almejaram o 

aspecto propriamente teórico do instrumental. Gudin não se ateve à discussão acerca 

das deficiências técnicas do mesmo. Em função disso, é que sua posição acerca do 

tema acabou sendo classificada de doutrinária. 

Sua posição em relação ao Estado era muito próxima à teoria liberal clássica, 

embora admitisse que o nível de complexidade das economias modernas passasse a 

exigir do mesmo também uma atuação mais ampla. A necessidade de regulamentação 

institucional havia ampliado o raio de atuação dos Estados. Contudo, o eixo central 

não podia ser perdido ... 

131 Fazemos esta ressalva porque após o advento da Social-demoaacia européia Gudin parece ter 
finalmente arrefecido o teor de suas criticas ao planejamento, que passavam até então, em ligar esta 
prática à economia socialista. 
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·o Estado devia impedir que a liberdade fosse utilizada para matar a liberdade. n 

(Gudin, 1978: 62) 

Na medida em que elegia o Estado como elemento deturpador da economia de 

mercado, reMar o Estado-empresário tomava-se um ato de absoluta coerência. Este 

era visto como uma ameaça concreta ao sistema capitalista. Ademais, havia que se 

perceber ao menos dois aspectos que o transformam, por natureza, em empresário 

ineficiente. O primeiro se relaciona a tendência de tolerar a ingerência política sobre a 

administração das empresas estatais. 

·o Estado é dirigido pelo partido. E o partido no poder nao pode dispensar o apoio de 

seu eleitorado, nem faltac../he repetidamente. " (Gudin, 1951:35 Apud Bielschowsky, 

1988: 73) 

Um segundo fator que toma o Estado ineficiente na ação empresarial é a 

presença da rotineira máquina da buroaacia, que não pode ser dispensada. Com 

base nesses argumentos é que Gudin atacou quase todas as empresas estatais, 

embora tenha sido mais contundente em relação àquelas que atuavam nas áreas de 

energia e transporte132. 

Desta forma, a empresa estatal não aparecia para Gudin, bem como para os 

economistas liberais em geral, como recurso legítimo para equacionar a deficiência de 

recursos para financiar os investimentos privados. Defendia como remédio para tal 

deficiência a entrada do capital estrangeiro, única forma eficaz, no disrurso liberal, 

com vistas a suprir tal deficiência. 

Interessante ressaltar que não coincidentemente, na década de 50 Gudin 

abandonou o disrurso crítico em relação aos EUA. Desapareceu a ênfase na 

inexperiência deste país para exercer o papel de economia hegemônica. Nada podia 

ter sido mais compatível com o momento em que se argumentava em prol da 

132 Não se pode deixar de lembrar que Gudin havia trabalhado em empresas estrangeiras que atuavam 
nesses setores, e que acabaram sendo nacionalizadas. 
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positividade da entrada do capital estrangeiro e a necessidade de ajuda financeira. 

(Borges, 1996: 179) 

Foi, de fato, um grande entusiasta da entrada do capital estrangeiro, tendo 

defendido permanentemente políticas atrativas para o mesmo. A instrução 113 da 

SUMOC da qual foi autor, uma das mais propaladas e controversas medidas para 

favorecer a entrada do capital estrangeiro foi implementada em sua gestão no 

Ministério da Fazenda em 1954. Em sua concepção, os benefícios da entrada do 

capital externo deveriam ser mensurados pelo efeito de geração de riquezas133 e não 

pelo Balanço de Pagamentos. (Bielschowsky, 1988: 77) O desequilíbrio permanente na 

conta de capitais apenas se tomaria verdadeiro quando a inflação crônica tomasse a 

moeda persistentemente valorizada. 

Assim, Gudin transferia quaisquer problemas para a órbita da gestão da 

política econômica, buscando driblar os argumentos nacionalistas que criticavam a 

liberaJidade em relação ao capital estrangeiro. Isto é, o verdadeiro responsável pelo 

desequilíbrio das contas externas estaria na má gestão da política econômica que 

permitia a persistência da inflação. 

Os problemas relativos a estabilidade monetária e ao balanço de pagamentos 

foram quase uma constante ao longo do primeiro decênio do pós-guerra para o Brasil. 

Daí que ocupassem posição central dentre as preocupações de Gudin. Na verdade, 

acabou se transformando no maior defensor da prioridade à política anti-inflacionária. 

Para Bielsc:howsky (1988:80), o monetarismo de Gudin não era simplista, na medida 

em que não fazia relação direta e proporcional entre moeda e preços, mas filtrava 

essa relação com a avaliação das condições da produção. 

Foi obsessivo na defesa da existência de uma relação íntima entre o processo 

inflacionário e o desequilíbrio do balanço de pagamentos. Dois argumentos 

133 Para Bielschowsky (1988) o fato de que Gudin adota a hipótese do pleno emprego para a economia 
brasileira toma contraditório seu argumento em defesa do efeito de enriquecimento propulsionado pela 
entrada do capital estrangeiro. 
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explicavam tal relação, primeiramente alegava que o déficit externo constitui um 

reflexo do excesso de demanda interna. Em segundo lugar, a inflação provocava 

sobrevalorização da moeda o que também contribuía para os déficits nas contas 

externas. Já que não existia um mecanismo automático de ajuste do desequilíbrio 

externo, tal como na vigência do padrão-ouro, a técnica da desvalorização cambial 

tomava-se a única alternativa para preservar a paridade do poder de compras entre as 

moedas no sistema internacional. A solução definitiva dependeria, no entanto, da 

estabilidade monetária, daí que fosse prioritária em relação ao ajuste cambial. 

A ordem de prioridade dada às duas questões acima é que explica o fato de 

que Gudin não apenas admitiu o uso das políticas cambiais de taxas múltiplas, como 

foi mentor de algumas delas. Defendia tais instrumentais de política econômica como 

uma espécie de paliativo ao excesso de demanda interna, tomando as importações 

mais caras e consequentemente restritas. Negando o argumento estruturalista dos 

cepalinos, Gudin alegava que os diversos estrangulamentos sobre a estrutura 

econômica eram causados pela inflação e não o inverso. 

Justamente aí se encontrava a matriz de suas discordâncias com parte das 

proposições do FMI, embora seus críticos o tenham visto sempre como um 

coadjuvante desta instituição. As discordâncias centravam-se especialmente no que 

se refere à necessidade de buscar simultâneamente, o equilíbrio no Balanço de 

Pagamentos e no sistema de preços. (Bielschowsky,1988: 53) Para Gudin, a eliminação 

da inflação acabaria por conduzir ao equilíbrio externo, e não o inverso. Aliás, esta foi 

também a base de seu contra-argumento frente a tese do desequilíbrio externo 

estrutural. 

Em relação ao protecionismo, sua posição foi, em princípio, compatível com o 

argumento da indústria infante. Mas, defendia uma avaliação seletiva das indústrias 

que poderiam usufruir de tal benefício. Desta fonna, concordava com o argumento da 

elevação gradual da produtividade, demonstrava perceber validade para tal, 
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especialmente quando relacionado às atividade industriais pioneiras. Ou seja, aquelas 

onde houvesse potencial já constatado que justificasse sua intemalização. O que 

atesta que não admitia qualquer vantagem econômica que pudesse advir da 

instalação de todo e qualquer segmento da indústria na economia, isto é da 

industrialização vertical. (Bielschowsky, 1988: 68) 

Ao se referir à questão do protecionismo, Gudin se concentrou mais em dois 

aspectos, argumentar quanto à necessidade de limitar o nível .das tarifas e estipular o 

prazo de vigor das mesmas134. Em 1956, ao participar das conferências do BNDE, 

afirmava que industrialização brasileira consistia em tudo fabricar, a qualquer preço. 

Ou seja, representava um manancial de desperdício de recursos econômicos, que por 

sua vez implicavam em elevado custo social, na medida em que o consumidor 

brasileiro ficava submisso às regras ditadas por empresas com poderes 

monopolísticos, derivados do excesso de proteção. 

•Mas nada justifica que tal AMPARO SE ETERNIZE e - muito menos - nos 

termos vigentes de uma PROTEÇAO 100%!" (Grifos do autor, Guctin, 1959: 209) 

Para Gudin, a própria natureza da divisão do trabalho determinava que os 

países não podem deixar de respeitar sua vocação natural. Quando não houvesse 

condições favoráveis ao progresso, nem por isso poder-se-ia culpar as trocas 

internacionais. A ausência de progresso, e as desigualdades nos ritmos e níveis de 

desenvolvimento sócio-econômico expressavam, antes de tudo, a ausência de 

condições que possibilitassem o mesmo. (Borges, 1996:165) 

No que se refere à distribuição da propriedade, sabe-se que persistiu no 

argumento da necessidade de aumento do nível de produtividade. Para Gudin, a baixa 

produtividade do setor rural, gerada peta deficiência na intra-estrutura de saúde, 

educação, técnica e crédito, era responsável efetiva pelo atraso. A questão da 

134 Segundo Bielschowsky (1988: 68), Gudin considerava que 25% e 20 anos seriam respectivamente, 
tetos razoáveis para tarifas protecionistas e período de vigor. O que pode ser conferido em alguns de 
seus textos, especialmente em "Inflação - Importação e Exportação - Café - Crédito - Desenvolvimento 
- Industrialização" , a que também nos referimos no quarto capitulo do presente trabalho. 
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propriedade em si era vista como um elemento problemático, mas de caráter marginal 

dentre o feixe de fatores que levavam ao atraso do campo no Brasil. 

Quanto ao quisito distribuição de renda, defendia com rigor, que salários 

apenas poderiam sofrer elevação quando tivesse ocorrido respectivo aumento de 

produtividade. Em caso contrário, o aumento de salários acabariam atuando como 

fator desencadeador de inflação. Ao tratar os salários desta forma, buscava destituir

lhes o caráter de questão social. Atestando sua adesão ao raciocínio neoclássico, 

onde constituem a remuneração de um dos fatores de produção, e como os demais, 

seu preço deve ser formado de acordo com os desígnios do mercado. (Bielschowsky, 

1988: 88-89) 

Foi crítico, em especial, da legislação do salário mínimo no Brasil, 

considerando-a como eminente fomentadora de inflação. Seu raciocínio se pautava 

pela lógica do sistema de preços, onde o aumento de um dos preços não é capaz, por 

si, de modificar todo o sistema de preços relativos. Na verdade, a imposição de preços 

constitui uma interferência anti-econômica sobre a lógica do mercado. (Gudin, 1959: 

239-240) 

No sentido de reforçar sua argumentação, Gudin recorria ao argumento 

estatístico, sem contudo demonstrar os dados comprobatórios. Segundo o autor, a 

produção brasileira dividida pela população, isto é, a renda per capta, estaria longe de 

ser capaz de possibilitar o nível mínimo de conforto que se almejava com a instituição 

do salário mínimo. (Gudin, 1959: 240) 

·socialmente, ou, antes, idealmente, é muito bonito. Economicamente, distribuir o que 

nao há é um contra-senso. n (Gudin, 1959: 241) 

Além disso, ainda no que se refere à legislação do salário mínimo, Gudin (1959: 

250) considerava que estava, através dela, encarecendo o único fator de produção que 

a economia brasileira possuía em abundância. O que por sua vez, acabaria 

estimulando a substituição da mão-de-obra, qual seja o processo de mecanização. 
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Em contrapartida, foi contrário às propostas de tributação sobre os lucros 

extraordinários. Considerava que constituir-se-ia de uma espécie de punição aos mais 

eficientes e portanto um desestímulo aos ganhos de produtividade, que por sua vez 

representavam justamente o ceme da deficiência produtiva. 

Para Gudin (1936), o próprio sentido da evolução capitalista se mostrava capaz, 

por si só, de corrigir os males sociais e econômicos gerados pela total ausência de 

regulamentação. Exemplificava com o caso da Constituição brasileira (àquele 

momento recém-criada) que expressava tal evolução, ao impedir que a ação 

econômica fosse exercida em detrimento da sociedade ou de qualquer de suas 

classes. 

A medida em que as sociedades acumulassem riqueza, o passo seguinte seria 

a normatização, de forma que banqueiros e intermediários fraudulentos fossem 

punidos exemplarmente. O mesmo rigor não poderia, contudo, ser exigido dos países 

que não haviam consolidado o primeiro passo, o da acumulação. O que também 

implicava que não se deveria respaldar a discriminação generalizada de capitais 

externos para um país ainda carente de capitais e por conseguinte de enriquecimento, 

como era o caso brasileiro. 

Sem dúvidas, o Imposto de Renda, no que se refere ao sistema tributário, 

constituiria um instrumento de justiça social. Mas dever-se-ia, segundo Gudin, atentar 

para os limites da utilização do mesmo como meio de redistribuição de riqueza 

[naqueles países que ainda precisavam incentivar o afluxo de capitais para 

proporcionar o enriquecimento. Em suma, a geração da riqueza deveria preceder a 

preocupação com a distribuição da mesma. 

Quanto a interferência do Estado, defendia a tese de que a mesma sempre 

ocorrera de alguma forma, na medida em que existia a atuação no regime aduaneiro, 

sobre a política tarifária, no sistema tributário. No entanto, isto em nada se relacionaria 

com economia dirigida, tal expressão seria cabível ao regime de restrições, de cotas e 
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valorizações. Ela não seria própria da evolução do capitalismo, mas constituiria um 

conjunto de medidas que as nações vinham tomando com o intuito de remediar ou 

reduzir os efeitos da Guerra. Os abusos neste sentido acabariam sendo mais 

prejudiciais que benéficos à sociedade, como no caso dos EUA cujo restabelecimento 

do equilíbrio econômico, segundo Gudin, havia encontrado maiores dificuldades que a 

Inglaterra naquele período de reflexos da Crise de 29 (sic). 

Percebia o Brasil como uma economia precursora do dirigismo em função da 

política de valorização do café. Tal prática havia se difundido e aprofundado por 

razões justificáveis no período de guerras. Justificável em função dos desequilíbrios 

monstruosos que o contexto de guerra cria na economia, impossibilitando o perfeito 

funcionamento do mercado. Contudo, não abria concessões para que tal situação se 

perpetuasse num contexto de normalidade das condições políticas, sobretudo no que 

se refere ao ambiente internacional. 

O esforço de Gudin, em propagar a superioridade da economia de mercado, 

em fazer a ponte entre o Brasil e o meio acadêmico internacional estiveram voltados 

para a necessidade de suporte para o cumprimento do objetivo de defender a 

superioridade da economia de mercado. Percebe-se que sua afirmação intelectual no 

campo da economia foi determinada, em grande parte, pelos embates que travou em 

nome desta bandeira. De qualquer que seja a origem teórica que se vislumbre o 

trabalho de Eugênio Gudin, não se pode deixar de admirar sua coerência, persistência 

nos princípios, bem como o seu próprio papel no desenvolvimento da ciência 

econômica nas terras brasilis. 
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CAPÍTULO IV - A POLÍTICA ECONÔMICA ENTRE O IMEDIATO PÔS

GUERRA E O FINAL DA DÉCADA DE 50 VISTA SOB O PRISMA DO 

ECONOMISTA EUGÊNIO GUDIN 

O período que sucedeu à Segunda Guerra Mundial até o término do processo 

de substituição de importações na economia brasileira foi ·vivenciado por Eugênio 

Gudin no auge de sua carreira de economista. Sua militância, seja no meio 

acadêmico, nos organismos internacionais ou próximo à estrutura do Estado se fez 

sentir de forma muita dara. Isto permite-nos tomar sua leitura como expressiva no que 

se refere aos acontecimentos e às opções que predominaram no período. 

A visão de Gudin acerca do funcionamento do sistema econômico internacional 

foi primeiramente marcada, antes de qualquer coisa, por uma noção harmônica da 

relação entre as economias que compunham o sistema econômico mundial. A divisão 

internacional do trabalho não comportava em sua interpretação as visões de 

dominação através das relações econômicas, tal como haviam proposto os teóricos do 

Imperialismo (Robson, Lênin, Luxemburgo). 

Na leitura que fazia do sistema internacional, o papel exercido por economias, 

ditas subdesenvolvidas, como o caso do Brasil, era absolutamente reflexivo dos 

acontecimentos do mundo desenvolvido. De tal forma, que pouca margem de 

manobra restava internamente frente às adversidades que o movimento das 

economias desenvolvidas traçava no cenário mundial. Chamava, desta forma, atenção 

para a responsabilidade das economias desenvolvidas, sobretudo da liderança do 

mundo ocidental, para a garantia do funcionamento harmônico do sistema. 

Para Gudin, havia dois tipos de economias, aquelas que desenvolveram seus 

recursos atingindo elevado grau de eficiência industrial e awmularam capital acima 

do nível que poderia ser absorvido em seus próprias países. Por outro lado, havia 
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outras economias, como era o caso dos países da América Latina, cujos recursos 

naturais não haviam sido propriamente desenvolvidos. Nestas não se havia atingido 

até então, grau desejável de eficiência industrial e mesmo a acumulação de capital 

ainda não havia assumido o patamar mínimo necessário. (Gudin, 1940: 2) Para o autor, 

as primeiras deveriam ser intituladas de economias líderes, enquanto as segundas de 

economias passivas ou reflexas. 

Para ilustrar sua classificação, Gudin (1940:3) trabalhava sempre com o caso 

brasileiro. Preocupando-se com o incremento das relações Brasil-EUA, não apenas no 

documento a que se faz referência, sua conferência em Córdoba para estudantes da 

Universidade de Harvard, mas sobretudo expressando sua crítica à uma espécie de 

delinqüência juvenil que marcaria a primeira etapa da hegemonia americana. A 

Débacle de 1929, como outros períodos críticos, ainda que em menor profundidade, 

teriam sido elementos comprobatórios de que fatos ocorridos e gastados fora da 

economia brasileira teriam tido conseqüências devastadoras sobre a mesma. 

ªApart trom de valorization of coffee, however, the 1930 situation in the United States 

had the most serious repercussions in Brazil, although Brazil, being a reflex economy, 

had not speculated in Stock Exchange, had nothing to do with gold movements, nor any 

other responsibility in s/ump." (Gudin, 1940: 4) 

A ausência de estrutura interna para amortecer os efeitos dos golpes externos, 

isto é, da conjuntura internacional desfavorecedora, tomava o Brasil extremamente 

vulnerável frente às crises. Não existia capacidade de defesa, na medida em que não 

se contava com um nível de reservas em ouro suficientemente elevadas para fazer 

frente às fortes flutuações, ao crescimento da dívida externa e outros elementos desta 

ordem. Também não havia um Banco Central e, portanto, nem mesmo uma política 

monetária e aeditícia organizada e conduzida com rigor. 

O que mais preocupava Gudin no âmbito das relações entre Brasil e EUA 

estava no fato de que existia uma relação conflitiva, tendo em vista que a segunda 
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nação concorria em alguns mercados com produtos similares aos brasileiros. Isto se 

dava em oposição às relações com os países Europeus, leia-se Inglaterra, onde se 

estabelecia uma espécie de complementaridade, dado que os mesmos não tinham 

qualquer produção agrícola similar à do Brasil e demais países primário-exportadores 

da ala tropical. Na prática, o objetivo maior estava em tentar sensibilizar os 

americanos a assumirem uma postura conseqüente, que no caso seria similar ao da 

Inglaterra enquanto exerceu o papel de nação hegemônica. Isto significava deixar de 

concorrer135 em mercados de produtos primários com os países que viviam da 

exportação deste tipo de bens. Caso contrário, a nação hegemônica estaria 

contribuindo para a desestabilização do sistema econômico internacional, retirando 

daqueles países as bases para sua inserção no mesmo. 

No front interno, Gudin avaliava o período que consolidara a hegemonia 

americana, qual seja o da Segunda Guerra Mundial, como uma etapa de descontrole, 

exacerbado pelos problemas na gestão da política econômica. Sua crítica se voltava 

contra o Estado Novo que vigorou entre 1937 e 1945. A inflação era tomada como o 

principal problema vivenciado à etapa da guerra. Com ela, provocava-se o desvio de 

recursos produtivos para atividades especulativas, bem como desestimulava-se a 

aquisição dos títulos de renda fixa. (Malan & Bonelli, 1977: 39) 

A inflação brasileira aparecia fundamentalmente como resultante de dois 

fatores, os déficits fiscais de um lado, e a necessidade de emissão monetária para 

compra de letras de exportação de outro. Permitiu-se que houvesse assim excessiva 

liquidez e, ainda pior, o governo foi tolerante mediante as medidas inflacionistas. 

Dentre tais medidas, Gudin citava (Malan & Bonelli, 1977: 40): 

• O fato de que os institutos de previdência podiam decidir sobre os seus depósitos; 

• Correntemente fazia-se mau uso das Letras do Tesouro; 

135 Cita o caso da laranja, mercado no qual os americanos t inham uma produção tão abundante que o 
excedente era exportado a preços irrisórios, jogando para baixo as cotações internacionais e, portanto, 
prejudicando outras economias produtoras daquele bem, como era o caso brasileiro. (Gudin, 1940: 8) 
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• · Havia desequilíbrio entre a produção de bens de consumo e bens de capital; 

• Não havia controle sobre as margens de lucro abusivas, auferidas pelos 

importadores; 

• Também não havia controle sobre as exportações. 

Acerca do desequilíbrio setorial entre a produção de bens de consumo e de 

capital no período do Estado Novo, responsabilizava os investimentos governamentais 

por tal proeza. Os gastos para montagem de infra-estrutura, ao tempo em que faziam 

ampliar as importações, também implicavam em aumento da demanda interna, 

mediante uma conjuntura que permitia pouca flexibilidade à elevação da capacidade 

produtiva do sistema. 

Suas propostas para o · combate a inflação envolviam os seguintes elementos 

(Malan & Bonelli, 1977: 41): 

1) A busca do equilíbrio orçamentário normal. 

2) Equilíbrio também do orçamento de guerra através da emissão de obrigações de 

guerra e aumento de tributos. 

3) A criação de Obrigações Especiais para absorção da excessiva liquidez gerada por 

causa do aumento das exportações mediante um contexto de limitações ao 

atendimento das necessidades relativas às importações. 

4) Redução dos investimentos públicos, tendo em vista adequar a demanda de bens 

de consumo à respectiva oferta. Considerava que a conjuntura era por demais 

adversa para que o governo se propusesse à realização dos investimentos, dado 

que apenas gerariam pressão inflacionária, anulando qualquer efeito positivo. 

5) Influenciar sobre a alocação dos recursos manipulados por Institutos 

previdenciários, direcionando-os para a aquisição de títulos. 

O teor das sugestões de Gudin são evidentemente críticos do crescente 

intervencionismo estatal que já se vislumbrava criar raízes no Brasil, a partir do 

período de guerra. Foi justamente nesta etapa histórica que se delineou a opção da 

burocracia estatal em prol do industrialismo, tendo em vista minimizar os efeitos 
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negativos sobre a economia brasileira que as interrupções do comércio internacional 

vinham proporcionando. 

Na interpretação de Malan e Bonelli (1977: 44-45), a preocupação de Gudin 

quanto ao crescimento do volume de investimentos do setor público estava 

propriamente relacionada a sua posição liberal. Na verdade, tratava-se de uma 

espécie de crítica externa, que não levava em consideração o programa em si, no que 

tange ao que ele tem de necessário e positivo. Faça-se a ressalva que tais 

investimentos estiveram , em sua grande maioria, vinculados ao próprio esforço de 

guerra. 

Àquela altura, Gudin também não acreditava que uma política de valorização 

do câmbio pudesse ter efeitos suficientemente positivos para compensar as perdas 

que impunha ao setor exportador. Mantinha-se, em função disso, na defesa do câmbio 

realista, definido com base na paridade do poder de compra. (Malan & Bonelli, 1977: 42) 

Sugeria que as reservas compostas ao longo da guerra fossem usadas para 

garantir o pagamento de dívidas externas anteriormente adquiridas; para respaldar 

importações que seriam normalizadas no pós-guerra; e para a formação de um fundo 

de compensação das oscilações do Balanço de Pagamentos. 

Apesar de sua postura crítica em relação a atuação do Estado Novo, Gudin 

não se manteve alheio ao campo institucional, naquele momento. Ao contrário, na 

maior parte do período esteve próximo às instituições do Estado brasileiro. Tanto 

assim, que foi membro da comissão de delegados brasileiros na convenção de Bretton 

Woods, onde foi eminente na defesa do que considerava serem os interesses maiores 

dos países primário-exportadorest36. 

136 Embora dev.se ressaltar que os palses primários-exportadores compusessem o bloco de menor 
peso no conjunto de nações participantes da convenção, a atuação da comissão brasileira em defesa e 
propostas que ponderassem a vulnerabilidade do mercado de bens primários e da necessidade de 
organismos de defesa foi de tal modo persistente que acabou suscitando tal preocupação. 
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Sua preocupação maior àquela conjuntura continuava sendo com o fato de que 

a nova nação hegemônica que emergira definitivamente no pós-guerra, os EUA, não 

assumiam por tradição uma postura cooperativa no sistema internacional. Sendo 

concorrente em vários mercados em relação aos países primário-exportadores, os 

EUA acabavam colocando em risco o funcionamento do sistema internacional. Na 

verdade, feriam o pilar da equação ricardiana de equilíbrio da economia internacional. 

Embora o teor crítico acerca da postura dos EUA tenha sido arrefecido ao 

longo do tempo, Gudin jamais deixou de sustentar esta preocupação e de se referir à 

atuação da Inglaterra em relação aos países exportadores como uma espécie de 

paradigma, conforme já se havia alentado anteriormente. 

Tendo participado como delegado brasileiro em 1944 na Convenção de Bretton 

Woods, no âmbito dos fatos internacionais, e tendo sido escolhido como avaliador da 

proposta de planejamento defendida por Roberto Simonsen, onde nasceu a famosa 

polêmica, pode-se dizer que Gudin esteve envolvido com os grandes ícones do 

período. 

As bases do novo sistema internacional que emergiram de Bretton Woods 

estavam calcadas na leitura ortodoxa dos problemas econômicos mundiais. Optou-se 

àquele momento pela restauração do sistema monetário baseado no câmbio-ouro, que 

havia sido concebido em Gênova nos anos 1920. Desta vez. o dólar foi tomado como 

moeda de referência para as trocas internacionais. Os reflexos dos acontecimentos da 

década de 30 atuaram com efeitos devastadores sobre a mentalidade que levou à 

concepção das novas regras. Como afirmou o próprio Gudin (1953a: 1): 

•. .. O receio de uma nova depressao e os meios de evitar sua repetiçao eram no 

momento nossa maior preocupaçao. 

Uma simples leitura de nossos Estatutos revela imediatamente esta orientaçSo: 

fórmulas de moeda escassa como meio de discriminação contra os centros de 

depre~, medidas de caráter unilateral em virtude das quais um pais podia alterar 

sua taxa cambial, sem prévia consulta, quando motivos po/fflcos ou sociais induzissem 
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a fazê-lo, sao expressões que refletem o receio entao dominante, de outra depressao 

nos Estados Unidos." 

Como se percebe pelas palavras do próprio Gudin, a avaliação que 

predominou na formulação das regras de Bretton Woods tomava por certo que a 

década de 30 havia sido caracterizada pela prática de políticas de desvalorização 

competitiva. Para remediar aqueles que teriam sido seus efeitos maléficos, propôs-se 

um sistema de taxas fixas de câmbio137. (Rolfe & Burtle, 1981) 

O sistema projetado em Bretton Woods tinha um caráter individualista, na 

medida em que cada nação se ajustava frente a outra, principalmente através da 

Balança Comercial. Os efeitos da integração através do movimento de capitais e das 

próprias multinacionais, que se intensificaria de forma definitiva a partir de então, não 

era previsto por suas normas. Na verdade, tratava-se de um sistema de equilíbrio, 

portanto de teor absolutamente ortodoxo onde predominava o paradigma da estática 

comparativa. 

Outro fator que conspirava contra o equilíbrio proposto no sistema de Bretton 

Woods era o anseio por crescimento que provinha das nações européias e da Ásia. 

Avaliando o desempenho do Fundo Monetário Internacional (FMI) já no início da 

década de 50, Gudin defendia a preocupação com o primor do monetarismo e 

ponderava, bem ao estilo neoclássico, sobre a ânsia que o mundo ocidental tinha por 

crescimento e reconstrução. 

•.. .. sofre da doença da impaciência. Impaciência de querer fazer tudo ao 

mesmo tempo: consumo investimentos, reconstruçao .. . esquecendo que a capacidade 

de realizar depende nao da quantidade de moeda que se cria, mas sim dos fatores de 

137 O nlvel de flexibilização que se permitia era a desvalorização em até 10% sob o monitoramento do 
FMI. Por outro lado, punir-se-iam as nações que mantivessem superávits persistentes sem valorizar sua 
moeda. Precauções contra a temida polltica de ARRUINAR O VIZINHO. Isto é, a possibilidade de manter 
a moeda desvalorizada apenas para manter as empresas nacionais competitivas no comércio 
internacional. 
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produçao de que se dispõe... E é por isso que a innaç~o assola quase o mundo todo, 

auxiliada, aliás pela demag0gia." (Gudin, 1952b: 21) 

A vivência de Gudin em relação ao importante momento histórico do final da 

Segunda Guerra Mundial e a construção da nova ordem internacional é bastante 

elucidativo dos conflitos que permeavam a sociedade brasileira. Sobretudo, 

expressava a leitura conjuntural de uma das correntes conservadoras que foram 

fundamentais na condução do primeiro governo do pós-guerra no Brasil, o do general 

Eurico Gaspar Outra (1946/1950). 

Gudin pautou-se pela defesa da especialização agrícola sem o radicalismo que 

muitas vezes se lhe imputaram.- Em 1943, apresentando tese ao Congresso Brasileiro 

de Economia, ponderava sobre os limites para que se pudesse manter uma postura 

industrialista138. Buscava suporte na Lei das Vantagens Comparativas para sustentar 

sua defesa, mas sem sombra de dúvidas o fazia de forma primorosa. Como bem foi 

ressaltado por Bielshcowsky (1988), os liberais no Brasil demonstraram versatilidade 

suficiente para pensar as especificidades desta economia, bem como as dificuldades 

para o desenvolvimento a partir das regras do livre mercado. 

Para o economista Eugênio Gudin, o desenvolvimento da indústria no Brasil 

era uma iniciativa importante, desde que não se procurasse com isso bur1ar as 

limitações de recursos, de tal forma a provocar surtos inflacionistas. Também 

considerava que o protecionismo era sim válido, mas jamais poderia sê-lo a tal ponto 

que criasse a perspectiva de eternidade. Isto é, que fosse de tal modo ilimitado, que 

acabasse desenvolvendo um estado letárgico e uma aversão ao risco. Admitia sim que 

a economia brasileira deveria ter algum grau de industrialização, mas que não poderia 

138 É interessante chamar a atenção para o fato de que Gudin tinha duas preocupações, uma era de 
mostrar seu apego ao cientificismo e derivado dele comprovar a isenção das paixões pollticas, o que 
reforça o teor cientifico, no sentido positivo da palavra, de suas argumentações. No entanto, não se pode, 
mais uma vez, como ocorre com tantos outros pensadores das mais diversas áreas de atuação das 
ciências humanas, deixar de perceber sua militãncia em prol das causas que considerava prioritárias. 
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jamais deixar de priorizar aqueles segmentos econômicos onde possuía vantagens 

naturais. (Gudin, 1943: 7) 

"Produzir trilhos a 3 cruzeiros o quilo em vez de importá-lo a 1 cruzeiro e 

pouco, em troca de café ou de algodao. Economicamente, produzi-los é retardar, em 

vez de acelerar o ritmo do progresso." (Gudin, 1943: 8) 

De certa forma, pode-se dizer que foi esta postura, intitulada por muitos como 

conservadora e radical em algumas versões, que teria predominado no governo Outra. 

Para a maioria dos autores que analisam o período, tal governo foi classificado como 

uma espécie de vertente conformista, que conduzia a inserção internacional do Brasil, 

sem preocupação com a ruptura do status quo. Muito antes disso, a linha 

predominante parecia ser a de garantir um modelo de associação onde o Brasil tivesse 

espaço e pudesse defender sua tradicional posição de economia exportadora de bens 

primários. 

Considerando todo o período subsequente à Segunda Guerra, Gudin manteve-

se alerta na posição de crítico da utilização do instrumento do planejamento. Esta 

posição que teria sido inicialmente expressa no cenário nacional através da polêmica 

que estabeleceu com Roberto Simonsen em 1944. Seja no momento da 

predominância de uma gestão mais conservadora139, como no governo Outra, ou no 

período subseqüente, até a conclusão do processo de substituição de importações, 

manteve-se firme na defesa da superioridade das regras de mercado e da 

desmistificação do planejamento. Para tanto, recorria com freqüência ao suporte 

teórico de algumas das vozes mais expressivas do pensamento ortodoxo da década 

de 50, como é o caso de Gottfried Haberler, Lionel Robbins e Jacob Viner. 

139 Draibe ( 1985) chama atenção para o fato de que da mesma forma que o desenvolvimentismo teve 
que contemplar posições contraditórias visando a implementação do projeto industrializante, o liberalismo 
do governo Outra também confrontou-se com interesses distintos, incrustados na estrutura do próprio 
Estado. Isto acaba levando a uma denotação contraditória, expressão do jogo de forças pollticas 
heterogêneas e mesmo opostas em muitos sentidos. 
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Para Gudin, democracia econômica, conceito utilizado para denominar a regra 

de funcionamento do mercado, onde a produção é designada de acordo com a 

demanda, ou seja, de acordo com os desígnios do consumidor, estava não só 

vinculada, mas era sinônimo de liberalismo econômico. Enquanto o capitalismo, visto 

como téalica de produção, era compatível até mesmo com os regimes totalitários, a 

democracia era na sua concepção, compatível apenas com a economia liberal. 

O liberalismo de Gudin não era contudo reflexo da posição clássica e irrefletida. 

Mas, ao contrário, como já frisamos anteriormente, era compatível com a revisão que 

o pensamento liberal havia vivenciado a partir da Grande Depressão e das guerras 

mundiais. O papel do Estado· em sua concepção estava muito distante do estrito 

guardião da economia smithiana, mas jamais abandonaria por isso a defesa da 

superioridade da iniciativa privada para o sistema moderno. 

· ... o Estado pode facilitar, estimular, premiar. Pode, nas fases de depressao, promover 

a realizaçSo de um progama de obras públicas, destinado a impulsionar a atividade 

econômica. Mas o Estado nao deve romerciar, porque a economia privada dispõe para 

isso de uma fTéY>de superioridade de elementos." (Gudin, 1951 : 35) 

GOVERNO OUTRA: ORTODOXIA PONDERADA (1946-1950) 

Ao se avaliar o período correspondente ao governo Outra, pode-se dizer que 

neste vigoraram, de forma mais evidente, as tendências liberalizantes. As mesmas 

eram respaldadas por uma conjuntura em que o governo brasileiro julgava que o país 

possuía um crédito político em relação aos EUA e crédito econômico com várias 

outras nações, dentre elas a Inglaterra. Alguns dos textos escritos por Gudin, 

contemporaneamente ao período, demonstram que suas idéias tinham forte 

rebatimento na prática da política econômica implementada. Nem por isso, furtou-se à 

reaJização de críticas contundentes ao que considerava serem desvios do rurso 
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normal, em função da persistência do processo de substituição de importações, enfim, 

da próprias contradições explícitas neste governo. 

Uma das grandes tônicas da política econômica do governo Outra se refere ao 

liberalismo em relação ao capital estrangeiro. Seja no sentido de usar a abertura como 

instrumento de redução das pressões inflacionárias através da ampliação da oferta de 

bens e serviços, seja como auxiliar na composição da poupança necessária à 

realização da grande tarefa relativa ao desenvolvimento. 

Em relatório produzido em setembro de 1948 para uma Comissão Especial 

formada para discutir o problema dos investimentos na economia brasileira, sob o 

título de Investimentos, Gudin teceu uma série de argumentos que explicitavam a 

postura liberal frente ao capital estrangeiro. Chamava atenção àquela altura, para a 

necessidade de se ter em mente a vasta quantidade de empreendimentos que 

estavam por ser explorados em economias como a brasileira. Com certeza, os 

mesmos apenas poderiam ser viabilizados caso houvesse poupança, de origem 

interna e/ou externa, suficiente para efetivá-las. Na medida em que a insuficiência de 

poupança interna constituía um elemento crônico nos países pouco desenvolvidos, 

considerava que a atratividade do capital estrangeiro era condição necessária para o 

desenvolvimento. 

A atração do capital estrangeiro exigiria, na concepção de Gudin, o 

atendimento de cinco condições básicas (1948a: 3-5) : 

• Estabilidade cambial; 

• Livre mobilidade dos capitais; 

• Taxas moderadas de Imposto de Renda; 

• Leis trabalhistas liberais; 

• Ambiente receptivo para o capital estrangeiro. 

A atuação do Estado sobre as relações capital-trabalho seria, no seu ponto de 

vista, um dos elementos que mais contribuiria para espantar o capital estrangeiro. 

Neste ponto, acabava sistematizando uma visão crítica em relação ao fato de que o 
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governo Outra não havia sido capaz de desmontar o aparato intervencionista que 

herdara do Estado Novo. 

Por outro lado, demonstrava sua visão crítica e, até mesmo sarcástica, ao se 

referir às posturas nacionalistas, para ele sem fundamentação concreta. Tais atitudes 

se apegavam, segundo Gudin, na noção do velho imperialismo econômico que deixara 

de existir na era do pós-guerra. As atitudes hostis em relação ao capital estrangeiro, 

que implicaram na nacionalização de várias empresas, sobretudo no Estado Novo, 

teriam contribuído para espantar aquela que seria a contribuição mais elementar para 

o desenvolvimento da economia brasileira, a captação da poupança externa. 

Oportuno lembrar que ·Gudin fazia questão de frisar o tipo de capital que 

interessava ao Brasil, qual seja o capital de investimento, aquele que vem e se 

compromete com o desenvolvimento140_ 

"Nao nos interessam capitais nutuantes ou especulativos (hot money). Pouco 

interesse temos em atrair novos bancos e novas companhias de seguros estrangeiros. 

. . . Mas temos o maior interesse em atrair o capital que venha incrementar o 

aparelhamento econômico do país. n (Gudin, 1948a: 6) 

Sua avaliação sobre a questão do crescimento portanto ficava relacionada à 

entrada do capital estrangeiro. Em nenhum momento chegou a considerar que o fluxo 

de capitais impulsionado pelos investimentos do Plano Marshall pudessem ser 

perturbadores, isto é, pudessem tomar a entrada nas economias latino-americanas 

menos atraente. Preocupava-se em frisar a necessidade, por parte do governo, de 

uma postura liberal no que se refere ao capital externo, considerando-a necessária e 

intuindo que fosse também suficiente para garantir a atratividade. 

Ainda seguindo o rigor do pensamento ortodoxo, Gudin frisava a necessidade 

de respeito aos princípios básicos do funcionamento do sistema econômico. O 

principal deles se referia à inviabilidade de realização de investimentos se se 

140 Na leitura de Gudin, o capital que se propunha a realização de investimentos no pais era, de qualquer 
fon;na, comprometido com o desenvolvimento econômico do mesmo. 
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confrontasse com a indisponibilidade de rea.irsos. No caso em que fosse estimulado o 

· desencadeamento de um ciclo de investimentos sem respeito a este princípio, o 

resultado seria um empreendimento sugar recursos de outro, sem que o último tivesse 

passado por aumento de produtividade, de tal forma que permitisse a liberação dos 

mesmos. 

No sentido de driblar a escassez de recursos, Gudin defendia o estímulo à 

imigração de fatores, sobretudo de mão-de-obra tecnicamente qualificada, que era 

escassa no país. Espelhava-se, portanto, no modelo de crescimento americano que 

contou na fase da marcha para o oeste com a entrada abundante de capitais externos, 

segundo ele, muito bem acolhidos, e com a imigração de mão-de-obra qualificada. Ao 

voltar sua análise para o caso brasileiro, Gudin apontava para a possibilidade de que a 

mesma façanha pudesse ser realizada pelo Brasil em meados do século XX. 

Já no que se refere à sua visão sobre o problema do crescimento, identifica-se 

q respeito ao princípio da Vantagem Comparativa. Ao pensar na ocupação de espaços 

para o investimento dos capitais não deixava de frisar a necessidade de se priorizar 

atividades mais produtivas para a economia nacional, combinadas aos limites de 

recursos disponibilizados pelo exterior. (Gudin, 1948a: 14) 
1 

Deve-se, no entanto, ter em mente que a economia brasileira encontrava-se às 

voltas com um seríssimo problema de inflacionamento de preços . Um dos elementos 

mais marcantes do governo Outra foi , sem dúvida, o problema do controle da inflação 

que se considerou por muito tempo, reflexo dos erros de política econômica 

cometidos no vigor do Estado Novo. Para o bom princípio da ortodoxia liberal, a 

questão do crescimento econômico jamais poderia, como não pode, sobrepujar à da 

estabilização. Na existência de um contexto inflacionário, faz-se mister reconhecê-la 

como prioritária. 

É seguindo este raciocínio que Gudin retomou constantemente sua discussão e 

avaliação acerca das causas e remédios para a inflação brasileira. Considerava a alta 
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dos juros numa economia inflacionada como uma de suas piores conseqüências, na 

medida em que impossibilitava ao governo vender seus títulos. Na medida em que as 

operações de open marl<et estavam praticamente inviabilizadas, o governo era levado 

a financiar seu déficit de forma inflacionária, ou seja, através do aumento de impostos, 

emissões monetárias, dentre outras medidas da mesma ordem. (Gudin, 1948a: 8) 

Embora considerasse problematizante os efeitos de uma política econômica 

que mantivesse altas as taxas de juros, Gudin refletia sobre esta conjuntura. 

Considerava a importância de ponderar acerca das influências dos juros elevados 

sobre a economia. Na medida em que o senso comum tende a perceber que a política 

de juros elevados é sinônimo de problemas graves, de impeditivos para o 

funcionamento do setor produtivo, Gudin procurou revelar a existência de um grau de 

proporcionalidade entre o tipo de negócios e o peso dos juros nos custos de produção. 

(Gudin, 1947c: 70) Isto é, preocupava-se em desmistificar o efeito generalizado da alta 

dos juros, ou melhor, buscava arrefecer as críticas à política econômica de cunho 

ortodoxo, onde os juros elevados consistem em ferramenta essencial. 

O impacto de uma elevação na taxa de juros é tanto mais importante, quanto 

maior o peso dos juros no custo do produto141. Para alguns ramos produtivos 

constata-se uma relação muito elevada de juros em relação ao custo do produto, 

como é o caso dos empreendimentos em infra-estrutura. Estes em grande parte sob a 

responsabilidade do Estado acabavam por refletir em problema adicional, o 

financiamento do déficit público. 

Do ponto de vista do setor privado, considerava que o problema maior não 

estaria na taxa de juros em si, mas na escassez de crédito. E neste sentido 

considerava que a mística ainda era maior, na medida em que os meios de pagamento 

eram confundidos com crédito. Isto é, a emissão de moeda para crédito era vista como 

141 O autor tinha como alvo desmistificar o papel da taxa de juros enquanto variável macroeconõmica, 
excessivamente valorizado pela corrente keynesiana. 



173 

solução para o problema, mas acabava se transformando no fermento da própria alta 

das taxas de juros em função dos efeitos inflacionários. 

Economias como a brasileira enfrentavam cronicamente o problema de 

escassez de fatores, sobretudo de capital, frente a uma vasta gama de oportunidades 

de investimento. Portanto, havia uma desproporção real entre a demanda e a oferta de 

capital, o reflexo disto, como não poderia deixar de ser, aparecia no nível da taxa de 

juros. O que significa ainda, que uma redução da mesma, apenas alimentaria a 

demanda por crédito, que já era por natureza superior à oferta. (Gudin. 1947c: 73) O 

estímulo ao desequilíbrio poderia ser muito perigoso, sobretudo considerando que se 

vivenciava um contexto inflacionário. Obviamente, como já foi alentado, isto não 

representava desconhecer que alguns setores eram gravemente afetados por taxas de 

juros elevadas142. 

•Estas espécies de empreendimentos [infra-estnAura] têm mais imporMncia em 

pa/ses como o Brasil, onde tanto ainda está por fazer, do que para pa/ses onde o 

campo dos investimentos já nlJo é tao amplo. E justamente por se tratar de 

empreendimentos que exigem 'vultosos capitais a juro razoável' [grifos do autor]; 

sempre os recomendamos como aqueles para os quais dever/amos especialmente 

atrair o capital estrangeiro, mais abundante e mais barato." (Gudin, 1947a: 20) 

Na medida em que se mantivessem obstruções ao capital estrangeiro, o 

governo estaria contribuindo para o encarecimento do crédito. O ataque ao 

nacionalismo, que aparecia nitidamente no governo Outra, encontrava sua justificativa 

positiva no argumento de Gudin. Quanto maior o afluxo de capital externo, maior a 

contribuição para solucionar a base do problema do dinheiro caro, característico da 

economia brasileira, que estava na escassez de capital nacional. E o que é pior, a 

142 Para a maior parte das indústrias o peso mais expressivo nos custos fica a cargo das matérias
primas, energia e salários. Mas, para grandes obras e construções é o capital que assume tal papel. 
Portanto, nesses empreendimentos o juro tem parcela muito relevante na estrutura de custos. 
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ilusão de que a emissão de crédito seria capaz de dar solução ao problema apenas 

contribuía para agravar o contexto inflacionário. 

Assim, na medida em que se pudesse solucionar o problema da escassez de 

capital com a entrada dos capitais externos, Gudin não considerava necessária 

nenhuma política de dinheiro caro. Ou seja, manter os juros elevados tendo em vista 

atrair o capital estrangeiro para a aquisição de títulos, por exemplo, não era 

exatamente o fluxo de recursos almejado por economias como a brasileira. Portanto, a 

entrada de capital abundante poderia peffeitamente se dar a ponto de reduzir o nível 

dos juros sem que isso viesse, por si só, prejudicar o grau de atratividade do capital 

estrangeiro. (Gudin, 1948b: 53-54) 

O quadro de desequilíbrios seria ainda mais grave, quanto maior fosse o raio 

de influência da ação do Estado, tal como via o caso brasileiro. Gudin relacionava 

intervencionismo estatal ao socialismo quase mecanicamente. De tal forma que a 

crescente atuação do mesmo no Brasil era responsabilizada por um processo de 

disfunção, cujos danos seriam quase irreversíveis para o bom desenvolvimento e para 

a inserção do país a nível internacional. Na medida em que o governo Outra, não 

desmontara o aparato intervencionista montado ao longo do Estado Novo, 

considerava-o conivente com a situação. 

Tendo como referência as colocações de Haber1er (ln Gudin, 1948a) ratificava a 

incompatibilidade entre democracia e intervencionismo. A justificativa do Estado

empresário não poderia ser delegada ao desinteresse do capital estrangeiro por 

investimentos de vulto. Na verdade, considerava que haviam imputado ao capital 

estrangeiro, uma responsabilidade infundada. 

·Nem é verdadeira a a/egaçao de que a iniciativa privada é falha. Ela se propôs 

a resolver o problema da Siderurgia com capitais estrangeiros e nacionais. A sao Paulo 

Railway apresentou em 1926 projeto (que nao teve aprovaçao) da construçAo de um 

linha de simples ac:Jerencia eletrificada.• (Gudin, 1948a: 11) 
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Ao tempo em que se mantinha uma série de focos de oposição aos 

investimentos estrangeiros, a economia brasileira convivia com o grave problema da 

inflação ascendente. Tomando-a como preocupação crucial, isto é, como prioridade 

absoluta, todas as reflexões de Gudin nestes anos levaram a destacar a importância 

de colocá-la no seu devido lugar. Muitas vezes, o remédio toma necessário 

desrespeitar alguns dos princípios básicos do funcionamento do mercado. Nisto se 

insere sua avaliação sobre a política cambial do governo Outra. Mantida a taxa de 

câmbio no nível de Cr$ 18,50 por US$, sua sobrevalorização tomou-se notória, 

acarretando uma série de problemas que se refletiram na escassez de divisas, no 

acúmulo de atrasados comerciais, num verdadeiro desastre explicitado no Balanço de 

Pagamentos. 

Duas eram as ponderações que Gudin fazia ao se referir à taxa de câmbio 

brasileira. Em primeiro lugar, não poderia se manter aquela taxa quando estivesse 

restabelecido o comércio internacional, isto é, tomar-se-ia insustentável a medida em 

que as transações econômicas internacionais retomassem seu ritmo normal. Por outro 

lado, considerava inoportuno seu reajuste mediante a conjuntura internacional que 

caracterizava o imediato pós-guerra. (Gudin, 1947b: 22) 

Embora considerasse que a manutenção da taxa143 sobrevalorizada fosse 

negativa no longo prazo, sob pena de trazer sérios prejuízos ao comércio 

internacional, àquela conjuntura era necessária. Para Gudin, tratava-se mais uma vez, 

de estabelecer prioridades. Àquele momento, estabilizar a economia, atacar a 

inflação, consistia na ação prioritária do governo. Uma variação da taxa de câmbio 

viria atuar no sentido contrário, na medida em que forçaria um aumento no preço das 

importações. 

143 A taxa de cambio de equillbrio deveria ser definida a partir do critério de Paridade do Poder de 
Compra. Sendo que a mesma propõe, que a taxa de cambio entre duas moedas se encontra em equillbrio 
quando o poder de compra interno das moedas é equivalente ao da taxa de cambio. Essa teoria foi 
proposta por Gustav Cassei, economista sueco, citado por Gudin quando se referia à teoria e à 
necessidade de enfrentar algumas das versões derivadas do keynesianismo que propunham teorias de 
determinação da taxa de cambio a partir do Balanço de Pagamentos. 
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Neste sentido, mesmo uma justificativa relacionada ao estímulo que seria 

concedido ao setor exportador na medida em que fosse desvalorizada a taxa de 

câmbio, seria justificável enquanto não se conseguisse debelar a inflação. Isto porque 

existe uma estreita vinculação entre exportações e importações. 

"Se acompanharmos a estatística quinqüenal do valor das exportações e das 

importações, vemos que elas crescem quase que para/elamente .... 

Isso bem mostra o absurdo de se querer aumentar somente as exportações, sem o 

aumento paralelo das importações, o que seria aliés desprovido de senso, porque uma 

naçao só exporta para poder importar." (Gudin, 194 7b: 24) 

Por outro lado, a taxa de câmbio sobrevalorizada, segundo Gudin, poderia 

constituir um perturbador para o movimento de capitais, prejudicando os países 

receptores de capital, como no caso brasileiro. Países como o Brasil, que convivem 

com a escassez de capital possuem a vantagem de remunerá-lo melhor, isto é, 

apresentam taxas de juros e lucros mais elevadas. Contudo, podem ver arrefecer tal 

vantagem em função da sobrevalorização cambial na medida em que ocorrerem os 

seguintes efeitos (Gudin, 1947b: 29): 

1) Empresários estrangeiros se verem prejudicados caso o valor da moeda nacional 

sobreponha-se à paridade do poder de compra da moeda estrangeira; 

2) No caso dos empréstimos, poderão temer que uma provável desvalorização venha 

colocar seus tomadores em dificuldades para solver a dívida; 

3) No caso dos investimentos diretos os problemas são similares, a não ser que a 

inversão possa ser realizada diretamente em máquinas. 

A argumentação de Gudin procurou sempre dar caráter de cientificidade e 

isenção política. Ao tempo em que negava-se a admitir que o estímulo ao setor 

exportador pudesse compensar os efeitos inflacionistas da desvalorização cambial, 

também não perdia qualquer oportunidade para dar vazão à crítica ao processo de 

Substituição de Importações. Especialmente porque o mesmo esbarrava na tendência 
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autarquizante, negando a profunda interdependência do sistema econômico 

internacional. 

" 'Exportar muito e importar pouco' é um ranço do velho espírito mercantilista ... 

Para que os outros palses nos possam comprar (nossas exportações) é indispensável 

que nós lhes supramos os cruzeiros necessários, porque só o Brasil pode suprir 

cruzeiros. E como lhes havemos de suprir cruzeiros se nao lhes comprarmos? Em 

outras palavras, como Mo de eles nos comprar se nós nao comprarmos deles?" 

(Gudin, 1947b: 25) 

Ainda no sentido de contra-argumentar em relação ao processo de Substituição 

de Importações que havia sido desencadeado durante o Estado Novo, Gudin retomava 

sempre o pressuposto de que, dada escassez de recursos premente na economia 

brasileira, como em qualquer outra, aquele processo apenas poderia se dar retirando 

fatores de produção alocados no setor exportador. Alongando um pouco mais o 

raciocínio, já se apontava para o estrangulamento posterior, menos exportações, 

menos importações e daí sucessivamente144. 

PLANEJAMENTO E REFORMAS NO GOVERNO OUTRA 

Foi notoriamente citado por vários autores, o fato de que Gudin havia se 

posicionado contrariamente às propostas de realização de uma reforma bancária no 

Brasil. Em 1946, o então Ministro da Fazenda, Correia e Castro, havia mandado um 

projeto de reforma bancária, que propunha a criação de um Banco Central, munido 

das funções clássicas de regulador da moeda e do crédito e uma série de bancos que 

comporiam o núcleo do novo sistema bancário. Seriam criados: Banco Hipotecário, 

Banco Rural, Banco Industrial, Banco de Investimentos e Banco de Exportação e 

Importação. Na verdade, a proposta de reforma consistia no cumprimento de um 

144 É importante chamar atenção para o fato de que a Substituição de Importações implica em aumento 
de importações no. perfodo inicial, quando se instala a nova capacidade produtiva. 
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compromisso de campanha de Outra com a instalação de um Banco Central. (Draibe, 

1985: 165-166) 

Com certeza a proposta de Correia e Castro, que ia muito além da instalação 

de um Banco Central, gerou intensa polêmica e acabou não saindo jamais das 

comissões do congresso. Em uma palestra proferida na Faruldade Ciências 

Econômicas de São Paulo e publicada pela Revista Digesto Econômico em 1950, 

Gudin expressava sua avaliação a respeito da proposta de reforma bancária. 

O projeto de reforma bancária proposto em 1946 não lhe parecia compatível 

com as reais necessidades da economia brasileira. Na verdade, considerava que o 

problema da economia brasilerra era ainda mais elementar que a organização do 

Banco Central. 

Mediante o contexto inflacionário e a precariedade de condições para o 

financiamento do déficit público não havia como controlar a emissão monetária. Criar 

um Banco Central nestas condições, afirmava Gudin, era contribuir, desde o princípio, 

para sua desmoralização. Da mesma forma, fazia-se necessário criar previamente os 

instrumentos eficazes de fiscalização do sistema bancário, que evidentemente era 

muito frágil. 

No que se refere a criação dos demais bancos que comporiam o núcleo do 

sistema, considerava que eram expressão da idéia de que a deficiência produtiva era 

causada por falta de crédito e não por escassez de capital, como procurava 

demonstrar. Parecia-lhe uma proposta fácil de agradar às classes produtoras, . que não 

podiam ser culpadas por não possuírem uma visão macroeconômica do problema, 

mas que não poderia ser abraçada pelo governo. 

A oposição ao projeto acabou sendo vencedora no Congresso, tanto assim, 

que o mesmo jamais foi aprovado. Draibe (1985) percebe que a forma de atuação 

conservadora do governo Outra se expressa também por aí. Ou seja, na ausência de 

definição de estratégias eficazes de viabilização tanto das propostas de reformas, 
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como da implementação da ação coordenada, do planejamento. Nesse sentido, a 

posição de Gudin acabou aparecendo como vencedora, ainda que seus argumentos 

fossem esteio para justificar resistências diversas em relação a atuação do Estado na 

economia. De qualquer forma, manteve-se coerente ao seu conjunto de princípios. 

O mesmo se pode dizer acerca de sua posição no que se refere à tentativa de 

planejamento econômico que se consubstanciou, ainda nesta período, através do 

Plano SAL TE. Esteve dentre as correntes resistentes à implementação do 

planejamento em qualquer momento, dentre eles no próprio governo Outra, cujo 

caráter conservador era evidenciável mesmo nas prioridades estabelecidas no SAL TE. 

SEGUNDO GOVERNO VARGAS: NACIONAL DESENVOLVIMENTISMO FRENTE 
AO CONTEXTO INFLACIONÁRIO 

No governo Vargas a presença do ideário liberal não tinha o mesmo teor que 

se pode constatar no período anterior. Ainda assim, a influência de Gudin foi 

praticamente um fato inexorável. Sua proximidade dos executores da política 

econômica e das próprias instituições do governo sempre foram notórias. Ele mesmo 

chegou a afirmar certa vez, que Vargas sempre lhe convidava a participar das 

comissões criadas pelo governo. 

A primeira fase do governo, eminentemente marcada pela prioridade à 

estabilização econômica sob o cunho da ortodoxia, praticamente manteve inalterado o 

rumo definido pelos condutores da política econômica anterior. Assim como se pode 

perceber a contraditoriedade nas ações do governo, que mantinha a preocupação com 

a estabilidade, mas reiterava seu compromisso com o industrialismo, também as 

posições de Gudin são críticas em relação ao governo, sem que isto o impedisse de 

influenciar e apoiar as medidas de controle inflacionário. 

Em 1952, Gudin atuava como governador brasileiro junto ao Fundo Monetário 

Internacional (FMI). Por um lado, isto expressava o grau de seu prestígio no âmbito do 
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aparelho do Estado. Mas, também elucidava sua estreita proximidade com a 

comunidade econômica internacional. Prestígio que transformou-o numa espécie de 

elo entre o Brasil e o meio acadêmico I institucional internacional. 

Em relatório apresentado no ano de 1952 ao superintendente da SUMOC, 

reiterava sua preocupação com os efeitos devastadores que a inflação provocava em 

economias como a brasileira. 

"Esse países [subdesenvolvidos} nao podem suportar os desperdlcios e distorções de 

investimentos que resultam da inflaçao porque suas necessidades de capital para o 

desenvolvimento da produçao agrlcola e industrial sao muito grandes. E a experiência 

tem demonstrado que inflaçao nao quer dizer desenvolvimento e bem assim que 

desenvolvimento nao exige inflaçao." (Gudin, 1952b: 2) 

A postura de não vislumbrar qualquer positividade na convivência com a 

inflação é tipicamente ortodoxa, portanto coerente com as defesas dos economistas 

liberais que dirigiam as instituições econômicas internacionais. Foi também a 

perspectiva que Gudin persistiu defendendo ao longo de toda a sua trajetória, 

comprovando que seu discurso não trabalhava com elementos do oportunismo 

político. Talvez seja este um dos principais quisitos que o fizeram tão respeitado, 

mesmo por seus opositores no âmbito nacional. 

Neste sentido, pode-se dizer que a diretriz do projeto Campos Sales -

Rodrigues Alves era a correta na perspectiva de Gudin e do próprio FMI. Antes de se 

priorizar o crescimento, há que se tomar a estabilização como meta. Embora, a defesa 

da estabilização no discurso de Gudin possuísse um alcance maior que o proposto 

pela política econômica do governo. 

Na prática, o governo Vargas assumia um compromisso explícito com o 

desenvolvimento, e o mesmo se daria através da continuidade do processo de 

substituição de importações. Perspectiva que era rebatida pela análise do FMI e por 

conseguinte pelo próprio Gudin. Isto porque as restrições às importações acabavam 

proporcionando mais fôlego a alta de preços. Àquela altura, no início dos anos 50, 
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uma das discussões mais acirradas no Fundo se referiam às causas e origens dos 

desequilíbrios no Balanço de Pagamentos. 

Para Gudin, o Brasil era um dos países cujos distúrbios de guerra não haviam 

chegado a provocar deslocamentos das correntes geográficas de troca, nem mesmo 

imposto perdas de investimentos. Ao contrário disto, foi beneficiado em função de 

ganhos nos termos de troca. Para casos assim, concordava com a proposição do 

ministro da Fazenda dos EUA (Sr. Snyder), onde era aconselhado a adoção de 

políticas monetária e fiscal, tendo em vista a estabilização. 

Percebe-se que as posições de Gudin refletem seu apoio à política econômica 

voltada para estabilização, mas mantém-se críticas e opositoras do industrialismo. Em 

conferência ao Clube de Seguradores do Rio de Janeiro em janeiro de 1954 (Gudin, 

1954a) avaliou a política econômica do segundo Ministro da Fazenda de Vargas, 

Osvaldo Aranha. Segundo Gudin, o plano Aranha, cuja expressão maior esteve na 

nova política cambial que substituía o sistema de licitações pela nova sistemática da 

Instrução 70, confirmava recomendações impressas no seu livro "Princípios de 

Economia Monetária" , bem como em outros artigos. 

Procurava explicitar àquela altura, por que a sistemática cambial estabelecida 

através da Instrução 70 era consoante com a proposição ortodoxa, diferentemente do 

processo de concessão de licenças que vigorava desde fevereiro de 1947. Com o 

novo sistema, baseado em taxas múltiplas e na cobrança de ágios, as importações 

voltavam a ser realizadas a partir de um processo impessoal, portanto, respeitando, 

minimamente, às regras de funcionamento do mercado. Desta forma, refutava-se o 

processo de concessões onde o respeito às regras de mercado não existia, tanto mais 

se se considera a tradição clientelística que sempre assolou o Estado brasileiro. 

O fato de que a Instrução 70 vinculava o controle da importação aos estímulos 

a exportação também era apoiado por Gudin. Suas críticas à visão estanque que 

pareceu predominar em vários momentos da história econômica brasileira era, ainda 
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que temporariamente, solucionada através da sistemática dos ágios e bonificações. 

Sua única crítica se referia à persistência da taxa livre145, cuja desvalorização exercia 

efeitos psicológicos e por conseguinte inflacionistas, na medida em que a população a 

tomava como a verdadeira taxa cambial. 

No direcionamento geral da política econômica, a inflação continuava sendo 

vista como prioridade absoluta. Neste ponto criticava os desvios do rumo, 

especialmente pela expansão excessiva de crédito que persistia, que estava na base 

da pressão de demanda. 

·o que é alta de preços senao o sinal de que há mais dinheiro do que fatores de 

produçao e mercadorias disponíveis?!" (Gudin, 1954a: 48) 

O quadro de inflação de demanda era agravado por dois fatores segundo 

Gudin: 1) a política demagógica de elevação de salários nominais, que implicavam em 

alta de custos plenamente repassados ao nível de preços vigente; 2) a prática de 

concessão de empréstimos abusivos aos estados e seus bancos oficiais. 

Visualizava na condução de Osvaldo Aranha a esperança de que este quadro 

crítico pudesse ser revertido em prol de uma política coerentemente anti-inflacionária. 

Tinha clareza, no entanto, que tal empresa exigiria a unificação do governo e de sua 

base política em tomo dos mesmos objetivos. Na verdade, desafiava o governo a abrir 

mão de seus compromissos com o desenvolvimentismo, que em sua perspectiva 

constituía no principal elemento pressionador da elevação do nível de preços. 

·ou o governo estanca a innaçao ou fracassa, acrescentando que diante da gravidade 

da situaçao todos os votos dos brasileiros de boa vontade devem estar com o Ministro 

Aranha e o presidente [do Banco do Brasil] Souza Dantas para que consigam vencer 

os enormes obstáculos que desafiam a sua energia e o seu patriotismo". (Gudin, 

1954a: 49) 

145 A taxa livre de câmbio havia sido criada em 1947 e acabava refletindo a desvaloriZação da moeda 
nacional, embora fosse passivei de especulações em sua formação. 
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Gudin identificava na figura de Aranha a atitude acertada por parte do governo, 

ou pelo menos um indicativo de que havia chances de trilhar o caminho da austeridade 

em nome da estabilização. Admitia que o crescimento econômico brasileiro entre 1947 

e 1952 havia sido excepcional, com uma média de 5% ao ano. Mas o mesmo havia 

sido sustentado por um crescimento mais que proporcional do crédito à produção, 

gerando excesso de liquidez, e por conseqüência alimentando a tendência da alta de 

preços. Além disso, a inflação promovia uma perversa distorção na visão dos agentes 

econômicos, permitindo a aplicação crescente de fatores em atividades estanques, 

como a construção dos arranha-céus nos centros urbanos brasileiros . 

... "a linha de crédito à produçao subiu na razao de 41% e a linha de crédito do 

sistema bancário, somando o crédito pelo Banco do Brasil, pela Carteira de 

Redesconto do Banco do Brasil e pela Caixa de lmobilizaçao Bancária, chegava a 

62%." (Gudin, 1955: 60-61) 

Debatia-se contra o que considerava ser o grande equívoco interpretativo dos 

críticos da ortodoxia monetarista, qual seja o de considerar que seria legítimo e 

duradouro o crescimento sustentado por políticas inflacionistas. A grande questão, 

repetia Gudin incansavelmente, estava centrada na necessidade de aumento de 

produtividade, que a inflação combinada ao protecionismo apenas vinham tomando 

mais difícil. 

Também não perdia qualquer oportunidade de refutar, como anti-econômica, a 

legislação social que o governo Vargas havia imposto no Brasil. Segundo Gudin, a lei 

da estabilidade era um dos maiores dificultadores do aumento do nível de 

produtividade da economia brasileira. (Gudin, 1954c: 19) 

Além disso, a problemática da produtividade remetia à reflexão sobre o 

desempenho dos setores econômicos, e por conseguinte a avaliar a perspectiva do 

industrialismo do ponto de vista técnico. Nesta perspectiva, Gudin voltava a afirmar 

sua postura crítica em relação ao processo de industrialização em aJrso no Brasil do 
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período getulista. Jamais deixara de reconhecer as debilidades da especialização 

agrícolas, os chamados handcaps oriundos da inelasticidade da procura, da quase 

impossibilidade de controlar o volume de produção e vulnerabilidade frente às 

oscilações cíclicas. No entanto, dizia-se contrário à indústria excessivamente 

protegida, que vendia seus produtos a preços abusivamente elevados e que contava 

com produtividade extremamente baixa. 

"Eu sou contrário é a essa indústria preguiçosa, que amassa fortunas para uma 

minoria de privilegiados à custa do consumidor, num regime de preços altos e 

produtividade muito baixa. Meio século apôs termos entrado (com a Ught e Jorge 

Street) no caminho da industrializaçao nao exportamos sequer um só produto 

industrial. Só se exporta o que se produz bem. " (Gudin, 1954c: 22) 

Procurou, obstinadamente, desmontar o raciocínio industrialista, que se 

pautava pela justificativa de que ao pagar salários e lucros mais elevados, a indústria 

era responsável por uma geração mais rápida de riqueza. Para Gudin, o argumento 

continha um teor puramente monetário, portanto, em sua concepção absolutamente 

ilusório. Na verdade, o que permitia que isto ocorresse eram os preços elevados que 

praticavam as indústrias, respaldadas pelo protecionismo que, por sua vez, impedia a 

concorrência externa e submetia o consumidor nacional aos seus desígnios. 

Outro elemento que agravava a situação era a concessão do subsídio cambial, 

que tomava o investimento (a compra de equipamentos no exterior) muito barato e 

contribuía para a elevação dos lucros auferidos . Permitia-se ao industrial comprar 

máquinas e matérias-primas à taxa de Cr$ 18,50/US$. Enquanto vendia suas 

mercadorias internamente a preços altos, seus similares apenas poderiam entrar no 

país importados ao câmbio de Cr$ 40,00 ou Cr$ 50,00. Portanto, é normal que 

usufruíssem de lucros exorbitantes. E mais que isto, que não tivessem estímulo efetivo 

para o aumento de produtividade. 

Percebia que tal processo havia engendrado uma lógica perversa, alimentando 

uma mentalidade que o Brasil não poderia parar, enquanto se acumulavam pesadas 
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dívidas externas, caminhando para uma situação de crítica. E, internamente, a moeda 

se desvalorizava rapidamente. Contra tal situação apenas uma saída podia ser 

vislumbrada na visão de Gudin, a aplicação de uma política econômica austera. 

Contudo, reconhecia que para o cumprimento de tal missão, o governo deveria estar 

imbuído de coragem e não do discurso demagógico. 

CRISE DO FIM DO GOVERNO VARGAS E A HERANÇA PARA O TÉRMINO DO 

MANDATO 

O último ano do governo Vargas, que se encerrou com o trágico suicídio de 

agosto de 1954, do ponto de vista de Gudin, expressou a herança de um quadro 

trágico para o presidente Café Filho que iria constitucionalmente conduir aquele 

mandato presidencial. 

Basicamente quatro foram os elementos que expressaram o caráter crítico da 

conjuntura sobre a qual assumiria uma nova equipe ministerial (Gudin, 1956), da qual o 

próprio Gudin foi uma dos membros mais importantes, sobretudo na primeira fase do 

mesmo. 

Em primeiro lugar, a grave crise que assolara o setor exportador. Com a 

queda do preço internacional do café, contabilizava-se cerca de US$ 300 milhões de 

prejuízo. Em contrapartida, acumulavam-se dívidas de pronto vencimento no montante 

de US$ 300 milhões frente aos caixas vazios. Internamente, fazia-se sentir as 

conseqüências do decreto de junho de 1954, que havia garantido preço mínimo para 

toda safra de café, implicando em gastos que perfaziam Cr$ 7 bilhões para que o 

governo arcasse com este compromisso. 

Em segundo lugar, e um dos elementos mais graves na concepção de Gudin, 

estava na elevação do salário mínimo ocorrida em maio de 1954. O valor duplicado do 

salário mínimo trazia rebatimentos generalizados sobre os demais rendimentos 
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auferidos internamente. Segundo dados do Instituto de Economia da FGV (Gudin 

1956), o índice de salários havia passado de 559 em junho de 1954 para 920 em 

setembro do mesmo ano. Considerando que os salários eram representativos de 50% 

do custo de produção, a alta de preços foi inevitável. 

Para Gudin, a pior herança da desastrosa política econômica do ano de 1954 

havia sido a expansão desmesurada do crédito. Em 1954, o volume de crédito da 

carteira de crédito do Banco do Brasil ao público estava no patamar de Cr$ 55,5 

bilhões, enquanto os bancos comerciais tenham chegado a atingir o volume de Cr$ 

102 bilhões, naquele mesmo ano. (Gudin, 1956: 2) 

Por fim, a derradeira herança consubstanciava-se nas contas públicas. O 

orçamento de 1955 havia sido aprovado com déficit de Cr$ 3 bilhões, sem considerar 

as despesas de autarquias. Sendo que havia que se considerar ainda o impacto do 

abono concedido ao funcionalismo. Ponderando todos estes fatores o déficit se 

elevava ao nível de Cr$ 14,4 bilhões. 

INTERREGNO CAFÉ FILHO: CONSERVADORISMO E FRAGILIDADE POLÍTICA 

Vários são os elementos que se compõem no sentido de explicar o caráter 

politicamente frágil do governo Café Filho146 que cumpriu ·º desígnio constitucional e 

afastou, ainda que temporariamente, a iniciativa golpista. Dentre eles, está a própria 

falta de base política consistente para subsidiar a implementação das propostas 

governamentais. Afora isto, agravava o quadro o fato de que a conclusão do mandato 

seria muito breve e portanto qualquer resultado de longo prazo · não poderia colher 

frutos políticos exceto em outros mandatos presidenciais. 

146 Tal fragilidade pode ser expressa, inclusive, no próprio fato de que Café Filho não conseguiu nem 
mesmo cumprir seu curto mandato. Em novembro de 1955, era afastado do presidência, que passou a ser 
conduzida por uma junta, dirigida por Nereu Ramos e Carlos Coimbra até janeiro de 1956. 
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Afora isto, a conjuntura internacional, que havia sido um dos elementos 

desestabilizadores do governo Vargas, permanecia hostil para países como o Brasil. 

Tamanha era a preocupação de Gudin147 com este contexto e com a ausência de 

cooperação por parte dos EUA que foram freqüentes suas avaliações críticas deste 

contexto. 

Em uma Mesa Redonda da IX Reunião Conjunta do FMI e do BIRD em 

Washington, no ano de 1954, Gudin expressou suas preocupações acerca do ritmo e 

rumo da circulação do capital internacional, que relegava o Brasil, bem como outras 

economias subdesenvolvidas, ao segundo plano. Segundo Gudin, os países 

subdesenvolvidos eram acusados do que chamavam de três pragas, sendo que de 

uma delas era absolutamente discordante e solicitava reflexão no sentido de que a 

mesma pudesse ser excluída da referida lista. (Gudin, 1954b) 

Para Gudin as acusações de que o perigo da desapropriação sem pagamento, 

do capital estrangeiro, pudessem constituir um impeditivo para excluir os países 

subdesenvolvidos da rota do capital internacional era equivocada. Isto porque 

considerava que o país que efetivamente apresentasse tal risco deveria ser 

preliminarmente excluído da rota do capital estrangeiro, ao invés de prejudicar toda a 

gama de países subdesenvolvidos, para os quais isto estaria fora de cogitação. 

Para Gudin, apenas duas das três grande pragas teriam significado efetivo. 

Uma delas, referia-se às conseqüências funestas da inflação sobre os resultados do 

Balanço de Pagamentos, que ressonaria no fluxo de capitais, e, o recrudescimento do 

nacionalismo. Quanto a este último elemento, foi absolutamente crítico das forças 

nacionalistas que em sua concepção, não conseguiam perceber que o velho 

imperialismo havia morrido com o término da Segunda Guerra. Consentia plenamente 

147 Deve-se frisar que entre 25 de agosto de 1954 e 13 de abril de 1955 Gudin esteve à frente do 
Ministério da Fazenda brasileiro. 
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com a necessidade de se reverter esses dois elementos responsáveis pelo 

afastamento do capital estrangeiro, a inflação e a falta de receptividade. 

Ainda neste momento, a preocupação de Gudin com os impactos da liderança 

americana sobre o mundo subdesenvolvido era muito grande. Ao contrário da Grã

Bretanha que havia sido um país fomentador do comércio internacional, os EUA 

continuavam não exercendo o mesmo tipo de liderança positiva. 

·A Gra-Bretanha foi um pais para o qual o comércio exterior representava mais ou 

menos 20% da Renda Nacional, enquanto que os EUA sao um pais no qual o comércio 

externo atinge, aproximadamente, 6% da Renda Nacional." (Gudin, 1954b: 5) 

Por outro lado, considerava que os países subdesenvolvidos não poderiam 

deixar de se ajustar. Isto deveria ser feito através da criação de um clima mais 

favorável ao investimento externo, do combate a inflação e ao nacionalismo. caso 

contrário, se os países desenvolvidos, sobretudo os EUA na qualidade de líder, e os 

subdesenvolvidos, não fizessem cada um sua parte, o desequilíbrio tenderia a se 

ampliar. 

Também nas sugestões de Gudin ao disrurso do presidente Café Filho na 

cerimônia de inauguração da Reunião de Ministros da Fazenda no Hotel Quitandinha 

em novembro de 1954 expressou sua preorupação com a ausência de ações 

consistentes de colaboração, por parte dos americanos. Chamava atenção para o fato 

de que a cooperação havia se estendido mais no âmbito político que propriamente no 

econômico, onde a necessidade era explícita. (Gudin, 1954d: 1-2) 

Efetivamente, o momento em que Gudin esteve à frente da condução da 

política econômica brasileira foi marcado por um quadro externo deveras desfavorável 

ao Brasil. De tal forma, que a necessidade de um ajuste externo era inquestionável. 

Ainda assim, não se pode deixar de notar o teor ortodoxo da política econômica que 

lhe coube implementar. 
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Para o ministro Eugênio Gudin, apenas o que ele chamava de ªignorantes 

especializadosn não admitiam que a alta de preços era conseqüência da expansão do 

crédito, dos déficits do governo e, do que ele considerava alta demagógica dos 

salários. Considerava que a tarefa de debelar a inflação não seria nada popular, nem 

mesmo simpática vista imediatamente, mas no longo prazo seria a única forma de 

restabelecer a economia brasileira ao caminho da normalidade. A condição essencial 

para a estabilização era que houvesse ... 

•... um timoneiro bem seguro de seus rumos e dotado de caráter e energia, além é 

claro, de um presidente que lhe dê o mais decidido apoio. n (Gudin, 1959: 42) 

Baseava-se sempre em experiências concretas para confirmar a necessidade e 

os resultados da política econômica austera que implementava frente àquela 

conjuntura. Um de seus exemplos mais preciosos era a política econômica de Correia 

e Castro (entre outubro de 1946 e junho de 1949), onde os meios de pagamentos 

haviam subido apenas 14 pontos percentuais em dois anos e meio, o que 

representava menos de 6% ao ano. O resultado havia sido uma performance 

excelente do nível de preços, que subiu à mesma proporção dos meios de 

pagamentos. 

No diagnóstico que se realizava sobre a situação econômica e financeira do 

Brasil no governo Café Filho, os problemas econômicos eram delegados ao excesso 

de iniciativas e empreendimentos em quase todos os setores. Isto se combinava ao 

excesso de demanda, alimentado por emissões excessivas. Portanto, os 

empreendimentos não poderiam ser prioridade do governo, especialmente se 

realizados com rea.irsos inflacionários. 

Uma das medidas mais polêmicas da gestão de Gudin se refere à imposição 

de ágio sobre a gasolina, que àquela altura era vendida internamente a preços muito 

baixos. Em 1955 após tomada esta decisão, Gudin foi convocado à Câmara dos 

Deputados para prestar esclarecimentos acerca de dois requerimentos, um deles 
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relativo ao ágio da gasolina e outro, mais genérico, sobre a situação econômico

financeira do Brasil. (Gudin, 1955) 

A sistemática cambial estabelecida na gestão Aranha, no segundo governo 

Vargas, foi mantida integralmente por Gudin. Sendo que sua influência sobre a 

definição daquela política também fora notória, como ele mesmo fez questão de frisar 

ao fazer seu discurso no Congresso em 1955. Na verdade, existiam 

fundamentalmente duas críticas vinculadas à discussão acerca da cobrança do ágio 

sobre a gasolina. Uma delas se referia à desconfiança de que o governo estivesse 

buscando naquela receita, por origem vinculada ao fomento do setor exportador, fonte 

alternativa para outros gastos". A segunda, por sua vez, referia-se ao aumento de 

custos que rebateria no setor produtivo, principalmente em função da existência de 

transportes a longa distância em caminhões a gasolina. 

No discurso proferido ao Congresso brasileiro, Gudin preocupou-se em refutar, 

de forma consistente, a veracidade da primeira acusação e de demonstrar, que 

embora procedente, a segunda crítica retratava um desvio no sistema de transportes 

brasileiro. Sobretudo, procurava respaldar as medidas no quadro absolutamente crítico 

em que se encontrava a economia brasileira, seja no front externo ou interno. 

Segundo os dados apresentados pelo ministro, a receita dos ágios era capaz 

de cobrir a despesa do governo com o pagamento das bonificações nos meses 

normais, apenas quando as exportações tinham desempenho razoavelmente bom. 

Agravava este quadro o fato de que as bonificações tinham sido reajustadas para 

responder ao aumento de custos de produção do setor exportador, por sua vez 

resultante da elevação dos salários. Além disso, havia a problemática da importação 

de trigo e do papel de imprensa, ambos importados ao câmbio subsidiado o que se 

somava aos gastos do governo para viabilizar tais transações internacionais. 

Por outro lado, a superprodução mundial de café implicava que grande parte 

dos recursos que o governo despendia com financiamentos ao setor não retomavam 
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aos cofres públicos. Portanto, restariam muito poucas alternativas ao governo que não 

quisesse lançar mão de artifícios que agravassem o problema da inflação. 

• ... só um irresponsável no Ministério da Fazenda olharia para essa espiral 

[inflacionária], feita em escala matemática, e se quedaria indiferente ... " (Gudin, 1955: 

15) 

Neste sentido, a medida de alteração da cobrança de ágio tinha como objetivo 

carrear uma maior quantidade de recursos para o setor público, tendo em vista 

atender ao aumento das bonificações, cobrir o déficit de importações especiais e 

financiar o setor exportador. Segundo os dados apresentados por Gudin, os recursos 

necessários para fazer frente a tudo isto chegavam a Cr$ 15 bilhões. Contando com o 

agravante fato de que o orçamento para o ano de 1955, já havia sido previamente 

aprovado com déficit. E, um dos elementos que ponderava com grande peso para 

determinação do déficit era a elevação dos proventos do funcionalismo, militar e civil. 

O que, por sua vez, era decorrente da alta do salário mínimo148. 

Ainda restava uma preocupação da Câmara relativa ao produto escolhido pelo 

governo para solucionar a problemática de receita. Alguns parlamentares chamavam 

atenção para o impacto sobre os custos do setor produtivo em função do gasto com 

transporte. O contra-argumento de Gudin se baseava no fato de que a gasolina 

representava um produto de consumo indireto, o que reduz o impacto da alta de seu 

preço sobre o nível geral. Para o ministro, não havia sustentabilidade para o 

argumento de que a alta da gasolina pudesse gerar um efeito em cadeia149. 

• ... o aumento da gasolina é de 60% e como ela entra com 15% do custo da tonelada 

por km - temos 60% de 15% igual a 9% - vamos arredondar para 10%. Nesses dois 

1 

118 A cada vez. que Gudin se referia à alta do Salário Mlnimo com um fator preponderante para explicar o 
ql.!adro de crise da economia brasileira, parecia buscar conscientizar os parlamentares sobre os efeitos de 
medidas aprovadas meramente sob a visão polltica. 

149 Quanto a crftica de que o transporte das mercadorias nem sempre era feito diretamente, da origem 
ao destino final, não considerava implicar em nenhum custo adicional. Isto é, o efeito seria o mesmo, um 
~ 10% maior sobre os custos. 
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algarismos resume o problema do aumento do ágio da gasolina ... Quer dizer: houve um 

aumento de 10% no custo de transportes a gasolina e nada mais." (Gudin, 1955: 20) 

Havia um efeito muito sério derivado da alta da gasolina, que admitia não tê-lo 

previsto, e classificava como efeito psicológico ou, o reflexo de um mercado 

vendedor150. Ou seja, reflexo de uma situação onde tudo se vende, a qualquer preço, 

porque existe moeda em abundância. Desta forma, é normal que o vendedor, quase 

sempre leve vantagens em detrimento do consumidor. 

Àquele momento histórico, a economia brasileira ainda incipiente em seu 

processo de industrialização, contava com um subsídio estatal muito forte sobre o 

custo de transporte. Nesse . mesmo pronunciamento ao Congresso, Gudin fez 

referência a artigos da revista Times que expressavam admiração em função do preço 

da gasolina no Brasil persistir muito mais baixo que aquele em vigor nos EUA, mesmo 

após a alta resultante do ágio. (Gudin, 1955: 28) 

Gudin foi enfático no que se refere a ponderar o contexto em que assumiu o 

Ministério, cuja adversidade era tamanha que chegara a ser reconhecida por 

estudiosos do meio internacional. Segundo sua própria declaração, em artigo 

publicado na Revista Times de 21 de março de 1954, comentava-se acerca da árdua 

tarefa do economista frente ao quadro geral da economia brasileira. Mediante o 

mesmo, a contenção do índice de custo de vida em 11 o/o era visto como sua 

respeitável obra. 

No que se refere à crise cambial, o ministério havia se proposto a enfrentá-la 

da forma mais ampla possível. Dentre as medidas propostas, estava a solicitação, 

encaminhada ao Congresso1s1, de elevação de impostos para o exercício de 1955. Tal 

solicitação, segundo o ministro, tentava fazer frente inclusive ao próprio orçamento 

150 Percebe-se que seu diagnóstico a respeito da situação de mercado vendedor é bastante elucidativo 
da perspectiva monetarista. 

151 Gudin faz questão de frisar o quão dificultadora vinha sendo a ação do Congresso, ao elevar o salério 
mlnimo, não aprovar elevação dos tributos, enfim obstruir o Ministério da Fazenda em sua caminhada 
rumo a estabilizaçto. 
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que havia sido aprovado com déficit. Afora isto, Gudin afirmava que vinha dirigindo 

um processo de aperfeiçoamento do aparelho de arrecadação, no qual estava incluído 

o aumento do grau de profissionalismo na Receita Federal. 

Segundo sua avaliação, a situação crítica pela qual passava o setor 

exportador, obviamente, não persistiria ad etemum. Mas o fato era que o governo 

tinha compromissos com o segmento, que àquele momento havia sofrido queda de % 

de suas vendas normais. (Gudin, 1955: 57) Daí, não apenas a necessidade de manter o 

sistema de ágios, como de ampliar a receita que pudesse ser obtida por este meio. 

Ainda assim, Gudin projetava que até o fim de seu mandato, equacionando o 

problema da escassez de dólares, pudesse acabar com o sistema de taxas múltiplas e 

restabelecer a taxa de câmbio de equilíbrio. 

Sempre preocupado com a comprovação empírica de suas colocações, 

defendia o valor prático, palpável, da teoria quantitativista. Isto lhe conferira um trunfo 

importante nos debates que empreendera ao longo de sua carreira. Não acreditava 

que o quantitativismo pudesse ser aplicado de forma irrefletida, mas que se encaixava 

plenamente à economia brasileira naquela conjuntura. Isto porque o contexto 

inflacionário duradouro havia criado proporcionalidade muito aproximada entre os 

meios de pagamentos e a taxa de inflação. 

•. .. nunca fui pessimista, também nunca fui teórico, como pensa meu ilustre 

comentador. A minha teoria veio mais tarde. Só sou economista há 25 anos, e, na 

minha idade, isso representa apenas uma traçao. No resto da minha vida, nunca 

larguei os pés do chSo; dirigi estradas de ferro; dirigi serviço de te/ég'afo, de telefone; 

serviço de necessidade pública ... " (Gudin, 1955: 42) 

Não apenas a eloqüência, que Gudin afirmava não ter [sic], mas sua 

experiência prática e empresarial provavelmente tenham sido os elementos mais 

relevantes para explicar a ressonância de seu discurso. Evidenciava sua preocupação 

com o setor exportador, sempre fazendo questão de frisar seu compromisso com a 
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racionalidade econômica sob os moldes do pensamento liberal. Além disso, sua 

preorupação com o funcionamento das regras de mercado implicava em restabelecer 

o sistema concorrencial, do qual o maior beneficiado considerava ser o próprio 

consumidor. 

A SUCESSÃO DE GUDIN NO MINISTÉRIO DA FAZENDA: CRÍTICAS A GESTÃO 

WHITAKER 

Ao assumir o leme da política econômica, o ministro José Maria Whitaker 

refutara aquela que poder-se-ia tomar como o pilar central da política de estabilização 

da gestão de Gudin, a restrição creditícia. A idéia de que a expansão do crédito para o 

setor produtivo não era inflacionária respaldava o novo rumo da condução das 

finanças brasileiras. 

Para Gudin, esta tese não tinha qualquer fundamento, na medida em que os 

riscos oriundos da expansão dos meios de pagamentos, fossem eles destinados ao 

setor público ou privado, eram os mesmos. E o único meio de controlar o volume de 

moeda em circulação era a imposição de restrições na criação da moeda fiduciária. O 

que, por sua vez, apenas poderia se dar através da fixação de reservas obrigatórias e 

mínimas. Seu pressuposto de que a economia brasileira padecia de uma situação de 

pleno emprego era suficiente para justificar todo o raciocínio sobre o qual pautava-se a 

própria crítica ao seu sucessor. 

• ... o volume m~ximo de crédito é aquele necessário e suficiente para promover o pleno 

emprego dos fatores de prod~o." (Gudin, 1959: 52) 

·se h~ fatores disponlveis e nlJo utilizados, como acontecia, por exemplo, nos anos de 

depresslJo de 1930 e 1935, importa moviment~-/os, nem que para isso seja preciso 

recorrer ao déficit orçamentário." (Gudin, 1959: 53) 

Na verdade, Gudin buscava demonstrar sua flexibilid~de, sua aversão ao 

dogmatismo ao se referir à questão do crédito. O que é, por sinal, um dos elementos 
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mais instigantes do pensamento liberal no Brasil. Ocorre que jamais admitiu que aquilo 

que era cabível para uma situação de emergência, e que sob a mesma trouxesse 

resultados positivos, pudesse ser extrapolado para os demais momentos, adquirindo 

ares de permanência. 

A existência do crédito farto e facilitado é um elemento perturbador da lógica 

dos agentes econômicos. Tal conjuntura, segundo Gudin, poderia levar a uma 

situação onde diversas empresas passassem a aplicar em bens de luxo e mesmo, 

operar integralmente com base em recursos de terceiros. E ainda, o efeito mais 

funesto do excesso de crédito seria o aumento do poder de mercado dos vendedores 

em detrimento dos consumidores. Desta forma, a política demagógica de retomo à 

situação de excesso de crédito estaria alimentando a situação que identificara ser o 

grande obstáculo do processo de estabilização brasileiro. 

Tendo em vista ratificar sua crítica à revogação da Instrução 1oa1s2, Gudin 

baseava-se nos dados referentes à expansão do crédito frente ao crescimento 

econômico brasileiro do período recente. Enquanto o crédito havia crescido mais de 

100% nos últimos quatro anos, a produção havia o realizado à média de 5% ao ano. 

Isto não significava que delegasse à expansão da moeda a causa primária da inflação. 

Não admitia as versões rasteiras do monetarismo. A questão era identificar, em cada 

momento, que fatores geravam a necessidade de emissão, que pode ser para o 

financiamento do déficit público, o financiamento dos indivíduos ou das empresas. Ou 

seja, se a causa da emissão é superestimada, por qualquer motivo, este excesso de 

moeda se transformará em demanda, que por sua vez pressionará os preços. Neste 

sentido, ao revogar a 108, o governo abria mão do instrumento que barrava este ciclo 

vicioso da inflação. (Gudin, 1959: 68) 

152 O programa de política monetária e creditícia de Gudin foi aplicado a partir de três instruções da 
SUMOC, das quais a Instrução 108 era sem dúvida a mais representativa. A mesma implica no aumento 
das taxas de depósito compulsório para depósitos à vista (de 4% para 14%) e a prazo (de 3% para 7%). 
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Desta forma, pode se dizer que a oposição mais contundente de Gudin em 

relação à gestão Whitaker no Ministério da Fazenda esteve centralizada na nova 

política de crédito, de teor expansionista. Já no que se refere à tentativa de 

implementação de uma nova política para o café, que foi uma das frentes 

encaminhadas pela gestão Whitaker, Gudin fazia uma avaliação consoante com as 

idéias que a direcionaram. Considerava que a política de preços do café deveria ser 

realista, isto é, preços externos mais baixos que permitissem que parte dos fatores 

então empregados na cultura daquele produto se deslocassem para outros produtos. 

GOVERNO JK: O DESENVOLVIMENTISMO IRRESPONSÁVEL 

A fase correspondente ao governo Juscelino Kubitscheck, entre 1956 e 1960, 

correspondeu ao único momento neste período, que se estende entre o final da 

Segunda Guerra Mundial até o início dos anos 60, onde se relegou a preocupação 

com a estabilização ao segundo plano. O compromisso com o crescimento econômico 

e com o processo de industrialização constituía o eixo central da atuação 

governamental, que passaria à história oficial, e sobretudo ao imaginário popular, 

como o maior incentivador do desenvolvimento econômico brasileiro. 

O Plano de Metas, que propunha um conjunto extenso de objetivos, voltados à 

consolidação da industrialização vertical, foi implementado sem que algumas 

condições básicas para o crescimento sustentado estivessem colocadas. Do ponto de 

vista da ortodoxia liberal, pode-se dizer que o programa de investimentos e incentivos 

a que o governo se propôs naquele momento era absolutamente inconsistente, 

inflacionista e acima de qualquer coisa, irresponsável. 

Nesta perspectiva é que Gudin avaliou e foi um dos mais contundente críticos 

da política econômica executada no período. Sobre o empolgado discurso realizado 

por Emílio Lang, então presidente da Associação Comercial de São Paulo, na 
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cerimônia de encerramento do Congresso do Comén:io Exterior das Associações 

Comerciais, comentava ... 

·se o monumental progama a que ai se refere o presidente da Associaçao de sao 

Paulo assentasse sobre uma sólida infra-estrutura, isto é, sobre um sistema estável, 

isento ou quase de innaçao, sobre um balanço de pagamentos equilibrado, sobre uma 

conjuntura promissora para o café, seria o caso de entrar em sua análise para podar

lhe os exageros." (Gudin, 1959: 116) 

Na verdade, Gudin considerava inviável o conjunto de empreendimentos, 

considerando que seriam erguidos sobre uma economia deturpada pelo contexto 

inflacionário. Tanto mais grav~ era o quadro, considerando sua avaliação de que a 

economia brasileira vivenciava um quadro de excesso de investimentos, oriundo do 

crescimento também exagerado do crédito e da alta dos salários nominais, 

responsável pelo aumento desmesurado e inconsistente da demanda. 

Relembra o princípio elementar de que qualquer investimento, em princípio, 

gera uma pressão inflacionária, a não ser que seja acompanhado de um montante de 

poupança correspondente. Isto é, que ocorra uma abstenção do consumo presente 

naquela mesma proporção, tendo em vista o aumento do consumo futuro. Não era, de 

forma alguma, este o quadro que se vislumbrava no Brasil. Ao contrário, os dados 

apresentados pelo autor evidenciavam excesso de gastos, portanto, ratificavam a 

deficiência da economia brasileira no processo de geração de poupanças. 

Erigia-se o Plano de Metas sobre uma base muito frágil. O déficit de Caixa da 

União, que já era tido por Gudin como um grave problema em 1954, quando assumiu 

o Ministério da Fazenda - então ao nível de Cr$ 2,8 bilhões - mais que decuplicou -

chegando ao patamar de Cr$ 33,2 bilhões em 1957. O índice de custo de vida 

assumia proporções exageradas153 , enquanto o Balanço de Pagamentos apresentava 

um déficit de US$ 232 milhões entre 1956 e 1957 (Gudin, 1959: 117), o que tomou-se 
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não apenas crônico, mas crescentemente perturbador, dado o agravamento de outras 

variáveis e a dificuldade de sustentar o fluxo de entrada de capitais. 

Era considerável a preocupação de Gudin em comprovar sua premissa de que 

a economia brasileira partia de uma situação de excesso de investimentos, para tanto 

munindo-se de dados que pudessem precisá-la. Segundo tais dados apresentados 

pelo autor, o investimento público no período chegava a representar cerca de 8% do 

Produto Nacional, enquanto o investimento privado era de 28% do mesmo agregado. 

Considerando que o intervalo entre 14% e 1_8% fosse expressivo do nível ideal -

segundo teóricos de renome - para uma economia com grande potencial de 

crescimento, respaldava seu argumento. 

·oir-se-á que é fisicamente impossível destinar 28% dos recursos do pais a 

investimentos. Está certo. E o erro reside justamente nisso, isto é, EM TENTAR FAZER 

MAIS DO QUE ~ POSS/ VEL [g1(os do autor], que é a principal caracterlstica da 

inflaçSo. n (Gudin, 1959: 122) 

O governo JK, entre 1956 e 1960, praticamente inverteu as diretrizes que 

haviam sido impressas pelo curto período da gestão Café Filho. Pode se dizer que 

Gudin - embora tenha permanecido no Ministério por um curto período de tempo -

expressou a tendência mais conservadora assumida ao longo do interregno Café 

Filho. Suas críticas se sustentavam no fato de que os alicerces para o crescimento 

econômico não estavam constituídos, e não na oposição ao crescimento em si. 

Referindo-se à etapa em que conduziu o Ministério da Fazenda ... 

·A História julgará dos erros e acertos de um e de outro, mas pode-se desde jlJ 

certificar que ao fim de setes meses do governo Café Filho a inflaçao de crédito havia 

sido, em boa parte, dominada (como provam os lndices bancários), a alta de preços 

consideravelmente reduzida (como o provam os lndices de preços por atacado) e o 

153 Na verdade poder-s~a dizer que havia um certo exagero na preocupação de Gudin com o patamar 
inflacionário, que entre 1956 e 1958 esteve abaixo do nlvel de 1954. Contudo, no longo prazo a mesma 
mostrou-se mais que pertinente. Em 1958, o lndice de custo de vida saltou de 14,8% para 39,2%. 
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plano de economias orçamentárias, organizada por cada ministro, aprovado pelo 

Presidente e em plena execuçao." (Gudin, 1959: 125) 

Para o economista Eugênio Gudin, a economia brasileira padecia em função da 

estreiteza de visão de seus dirigentes, que não conseguiam se conscientizar da 

necessidade de realizar sacrifícios no curto prazo, em função dos benefícios de longo 

prazo. Ou seja, o afã de propor o crescimento, que é muito mais palatável 

politicamente, se dava relegando princípios básicos de racionalidade econômica, 

portanto, conduzindo a distorções consideráveis no sistema econômica nacional. 

O Plano de Metas se baseava na perspectiva da industrialização total, que 

rompia com o velho paradigma- liberal da Lei das Vantagens Comparativas, onde cada 

país desenvolvia uma especialidade no sistema internacional, de acordo com o 

potencial competitivo natural. Ao procurar internalizar todos os setores da indústria, 

passando à produção interna do que até então tinha sua demanda atendida via 

importações, as políticas de incentivo não se baseavam nas potencialidades 

competitivas da economia brasileira. 

Para Gudin, o início de abertura e ampliação da integração brasileira ao 

sistema internacional, promovida pelo Visconde de Cairu no Brasil Imperial ainda não 

havia feito escola. 

·A noçao de interdependência, inerente ao comércio internacional, é substitu/da 

pela de independência, sinônimo de isolamento. n (Gudin, 1959: 149) 

Gudin resgatou a proposição do próprio mentor do protecionismo, Friedrich 

List154, segundo o qual a tarifa limite ficaria no patamar de 25%. Considerada como 

um nível razoável para a grande maioria dos casos das indústrias nascentes. E ainda 

assim, a mesma deveria ser implementada por tempo determinado, e, antes de 

qualquer coisa, previamente conhecido pelos empresários do setor protegido. 

154 List (178911846) foi economista alemão, considerado o teórico do nacionalismo econõmico e do 
protecionismo. Sustentava sua teoria na proposição de que a indústria infante deveria ser protegida, na 
medida em o livre cambismo favorecia aquelas economias cujas empresas já estavam estabelecidas no 
mercado internacional. (Sandroni, 1989: 176) 
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A interdependência do sistema internacional constitui uma premissa muito cara, 

sobretudo para a teoria liberal. Daí que Gudin vislumbrasse uma vida curta para o 

sistema de ágios e bonificações, instituído pela Instrução 70 de 1953, e mantido por 

ele em sua gestão no Ministério da Fazenda. Ou seja, apenas cabível em momentos 

críticos, onde a escassez de divisas impedisse, por si só, que fosse possível vigorar a 

lei do mercado na definição da taxa de câmbio. Isto porque, quanto maior fosse a 

penalização do setor importador, mais expressivos os reflexos sobre o próprio setor 

exportador. Quanto maior a quantidade de taxas e ágios pagos pelos importadores, 
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Para Gudin, as perdas que o setor exportador vinha sofrendo estavam 

intimamente relacionadas ao descaso da própria interdependência que existia entre os 

dois setores. A maior expressão disto, é que em 1960 o Brasil exportava menos que 

em 1937 (Vide Tabela 9). Sendo que a manutenção dos preços internacionais do café 

excessivamente elevados em muito contribuía para explicar tal quadro. 

Tabela9 

:111:1:1::181llttRt-~l·!·!I:: 
1937 164 

:i.::·.::::,:.1 ... ll!~::1:·il!ll',.·1::._1:1.11i::.1111;:.,J:::,:,1:i:l:i·l.lil·i:l·l:i:.!l:.l!lill.l:l'o!:··:I~:: 
Fonte: Gudin, 1959: 153 

O nível de tarifas que vigoravam para vários segmentos da indústria brasileira, 

nos anos de execução do Plano de Metas, eram vistos pelo autor como escandalosos 

e absurdos. Representavam um tributo à ineficiência ... 

·chega a ser humilhante para o pais a dectaraçao oficial de que suas indústrias 

precisam, para sobreviver, de um pro~ aduaneira de 100%." (Gudin, 1959: 155) 

Era evidente para Gudin, que o fechamento do mercado interno, a chamada 

reserva de mercado, concedia super-poderes aos empresários nacionais. O preço 

que iria vigorar seria determinado por produtores marginais, cujos rustos de produção 
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eram mais elevados. Neste sentido, a abertura do mercado interno, ou no mínimo, a 

redução do grau de proteção era a única maneira de aumentar a eficiência das 

empresas, e o poder do consumidor. Embora pudesse trazer problemas inicialmente, 

como o desemprego, no longo prazo, os benefícios tendiam a se mostrar 

compensatórios. 

O desemprego gerado pelo fechamento destas empresas marginais seria 

temporário, segundo Gudin. Isto porque a redução de preços levaria ao aumento do 

poder de compra dos consumidores, permitindo a expansão da demanda interna. O 

crescimento da demanda por vários outros produtos, resultante do aumento de renda, 

levaria ao aumento do nível de emprego e portanto ao equacionamento do problema 

inicial. Tudo isto sem que fosse necessário submeter-se a um elevado grau de 

ineficiência econômica, nem mesmo refutar o sentido da interatividade do comércio 

internacional. 

É bastante claro o fato de que Gudin não se propunha a ultrapassar o limite de 

entendimento proporcionado pela racionalidade neoclássica. Onde não há justificativas 

plausíveis para negar a superioridade econômica da concorrência de mercado. 

Exceto, é claro, em momentos muito específicos, marcados por depressão profunda 

ou por uma séria crise de Balanço de Pagamentos, como em 1954, quando assumira 

o posto de Ministro da Fazenda. 

Outro ponto sobre o qual Gudin se debruçou, se refere à questão dos salários 

nominais mais elevados na indústria em relação aos demais setores, especialmente a 

agricultura. O quê, segundo o autor, não passava de uma vantagem meramente 

ilusória. Na verdade, os salários nominais pagos na indústria eram mais elevados em 

função da proteção de mercado. Mas os mesmos sofriam perdas em função do 

inflacionamento resultante da proteção e do sistema abusivo de definição das margens 

de lucro. 
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Contra a eventual queda de salários que decorreria do fim, ou da redução do 

protecionismo, Gudin respondia com o mesmo argumento. Na verdade, seriam 

reduzidos os salários nominais, mas o inverso seria verdadeiro para os salários reais, 

que cresceriam com o aumento de produtividade da economia. Enfim, mais uma vez, 

Gudin se pautava pela superioridade do regime concorrencial. O que deveria também 

ser aplicável ao mercado de trabalho, para fazer valer efetivamente tal raciocínio. Era-

lhe completamente inconsistente a idéia de que tarifas elevadas pudessem 

efetivamente aumentar emprego, salários e padrão de vida. (Gudin, 1959: 160-161) 

O Plano de Metas promoveu o crescimento econômico acelerado no Brasil. 

Àquela conjuntura, o dinamismo da economia era puxado pelo setor industrial de 

produção de bens de consumo duráveis, especialmente o setor automobilístico. Este, 

por sua vez, não apenas foi o mais dinâmico, mas foi implementado na economia 

nacional através da vinda das multinacionais. A partir de então, o automóvel assumiu 

caráter de símbolo do desenvolvimento nacional e de modernidade. Fez-se a opção 

pelo sistema de transporte baseado no rodoviarismo. Isto é, o velho problema do 

transporte, um dos pontos de estrangulamento mais importantes do desenvolvimento 

econômico brasileiro passou a ser solucionado com base nesta perspectiva, de basear 

o transporte interno de bens e serviços a partir da frota de veículos automotivos. 

Para Gudin, dois eram os elementos que explicavam o boom da indústria 

automobilística no Brasil. O primeiro deles, fundava-se no equivocado propósito, 

segundo sua concepção, de substituir importações. O segundo referia-se ao problema 

da própria deficiência de infra-estrutura de transporte que padecia a economia 

brasileira. Antes mesmo da opção ter sido realizada, havia proliferado o transporte de 

mercadorias. indusive as de muito baixo valor agregado, com o uso do caminhão155 . 

155 É ainda mais problemática a questão se considerarmos as grandes distâncias que se percorria para o 
abastecimento das regiões interioranas. Tanto mais, transportando mercadorias de baixo valor agregado 
como era comum na década de 50. Quando deliberou acerca do ágio sobre a gasolina, Gudin enfrentou 
crfticas duras em função do peso que imputava sobre o transporte feito em caminhões à gasolina, que 
percorriam longas distancias. 
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Ou seja, havia um ponto de estrangulamento na economia, o sistema de transporte, e 

o ensejo nacional de tudo produzir internamente. O desfecho foi consolidar 

internamente a produção de caminhões de automóveis em geral. (Gudin, 1959: 211) 

Encarava o aumento de produtividade da indústria automobilística 

transplantada para o Brasil como algo extremamente problemático. Daí intuir que a 

proteção da qual usufruía plenamente contribuiria muito mais para ampliar os 

desequilíbrios do sistema econômico, que o inverso. Ao analisar as informações 

apresentadas pelo Ministério da Viação e Transportes, Gudin admirava-se com o fato 

de que os projetos aprovados para o setor implicariam numa tal elevação da produção 

nacional, que chegaria a representar 7% do PNB em 1960156. Ironicamente 

comentava ... 

·Parece estranho estimar que tenhamos no Brasil uma capacidade de compra de 

velcu/os automóveis, relativamente superior à dos EUA!" (Gudin, 1959: 212) 

Ainda no sentido de fundamentar suas críticas, Gudin listava os favores que 

haviam estimulado a entrada das indústrias automobilísticas no Brasil: 

Q A uülização intensiva da Instrução 113157, que desburocratizava o processo de 

importações e permitia a realização destas operações sem cobertura cambial; 

Q A isenção dos direitos aduaneiros para importação de equipamentos; 

Q Concessão de câmbio de custo para importar - ou seja, à taxa de Cr$ 75,00/USS 

contra Cr$ 130,00 do câmbio que vigorava ao final dos anos 50 - na prática 

significava que o governo bancava cerca de 50% do valor da importação; 

Q A importação de peças com ágios médios. 

Questionava o seguinte, como se poderia esperar que houvesse redução de 

preços quando cessassem os subsídios, na medida em que contando com os mesmos 

as empresas vendiam a preços absurdamente elevados? E mais, criou-se com o 

156 Fazia questão de frisar que nos EUA, pátria-mãe da moderna indústria automobillstica, a produção 
deste setor representava 3% do PNB. 

157 ~ sempre oportuno relembrar, que o próprio Gudin foi autor da referida instrução 113, e que, não 
considerava que a mesma se encaixasse bem na classificação de favor. Contudo, reconhecia que a 
mesma havia sido abusivamente explorada ao longo da implementação do Plano de Metas. 
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excesso de estímulos, um sistema fictício de geração de riqueza. O valor de produção 

havia se transformado em dado abstrato, na medida em que o valor das compras 

externas ficava absolutamente mascarado, na medida em que o governo tomava os 

investimentos muito mais baratos através dos incentivos cambiais. 

Para ratificar este raciocínio Gudin lançava mão de um argumento infalível, 

extirpar a moeda e olhar de forma direta o significado da substituição da importações 

no setor automobilístico. Considerando o valor de um automóvel médio no mercado 

internacional naquele momento, um brasileiro que fosse trocar café (produto 

exportado) por carro teria que dar 40 sacas do primeiro (ao preço de US$ 50 a saca) 

para cada automóvel requerido (ao preço de US$ 2.000). Caso isto não fosse possível, 

e o mesmo indivíduo tivesse que adquirir o carro no mercado interno, ao preço em 

vigor, em tomo de Cr$ 600.000, teria que oferecer 240 sacas de café, avaliadas em 

Cr$ 2.500. (Gudin, 1959: 216) 

Ou seja, mais uma vez, Gudin procurava atuar no sentido de tomar clara a 

distorção gerada pelo sistema protecionista, o quanto a mesma era prejudicial ao 

consumidor e os problemas gerais que poderia acarretar. Especialmente, em se 

tratando de um protecionismo excessivo, que na sua perspectiva, atendia apenas aos 

anseios individuais do setor industrial, mas não era válido para a sociedade e para a 

economia brasileira como um todo. 

Enfim, o que se pode dizer de tudo isto é que o primor pela ortodoxia liberal, da 

qual Gudin foi o máximo representante brasileiro, esteve efetivamente do lado oposto 

daqueles que conduziram a política econômica nestes anos que desfecharam a 

década de 50. Ao contrário do que se pode identificar nos governos Outra, Vargas e 

obviamente, no breve mandato de Café Filho, quando chegou mesmo a atuar como 

Ministro da Fazenda. 
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CONCLUSÃO 

"J'ecris pour ceux qui cherchent la verité ... . " 

E. Renan 

A freqüência com que o verbete acima foi citado por Gudin, em seus textos e 

conferências, é deveras expressiva de seu apresso pela visão positiva da ciência. 

Eugênio Gudin, engenheiro de formação, empresário, professor de economia, ministro 

de Estado, consultor e publicista foi um homem cuja longevidade permitiu vivenciar, 

de forma lúcida e opinativa, grande parte dos acontecimentos históricos do século XX. 

Com certeza, o realizou de maneira invejável. Sua convicção sobre as teses que 

abraçara foram tão admiravelmente claras, quanto sua capacidade de defendê-las, 

sem perder o fio da meada do cientificismo. 

A formação ligada à área das ciências exatas esteve sempre presente e foi 

marcante por toda a sua versátil carreira profissional. A postura conservadora não o 

impediu de ouvir o novo, de dialogar com seus opositores sem perder a elegância. A 

atma que lhe foi notória, consubstanciava-se na tinta, no papel e na palavra falada. A 

obstinação o transformou no corajoso guia da contra-corrente, no momento em que o 

liberalismo econômico era colocado em cheque, não apenas no Brasil, mas sobretudo 

no mundo. 

Admirar sua trajetória é quase um tributo ao inevitável. Um reconhecimento 

tardio, que apenas há poucos anos, os intelectuais brasileiros vêem se permitindo. 

Abandonar o preconceito que sempre envolveu a aura dos liberais, e em especial de 

-seu--maior-representante -no- · Brasil;- · que foi · Eugênio·-Gudin; -tomou-se· uma·· premissa 

para que possamos crescentemente resgatar nossa própria história. 

Inicialmente, pareciam obsrurecidas as contribuições efetivas de Gudin na 

condução da política econômica no período histórico conhecido por ser justamente 
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aquele onde se deu o processo de industrialização brasileiro. Na medida em que o 

mesmo se processou através de uma trajetória de negação crescente da eficiência do 

mercado como condutor principal, e a tradução disto se fez sentir pela presença do 

Estado, o discurso liberal aparecia como mero ator coadjuvante. No entanto, 

observando o processo mais detidamente, percebe-se que não se trata de algo tão 

lógico assim, ou mesmo tão simples. A presença do discurso liberal e da prática 

ortodoxa, que lhe é compatível em termos de política econômica, é praticamente uma 

constante no período, à exceção dos primeiros anos do governo Juscelino Kubistchek. 

Eugênio Gudin não apenas viveu este período, como participou intensamente 

do mesmo. Esteve sempre atento aos fatos, às posturas e caminhos adotados pelos 

governos, seja como consultor, formador de profissionais da área de economia ou 

como formador de opiniões em geral, na qualidade de publicista. O que de fato nos 

permite concluir que a escolha de seu nome como referência do pensamento liberal no 

Brasil é ratificada de todas as formas. 

Sua argumentação clara, e mesmo didática, preocupava-se sempre em realizar 

a ponte entre a teoria e a prática. Tal qualidade fundamental era originária de sua 

trajetória de homem ligado às questões práticas da economia, seja como engenheiro 

ou propriamente enquanto empresário. Não se ateve a buscar notoriedade como 

teórico. Muito antes disso, demonstrava ter absoluta clareza de que a eloqüência de 

seu discurso dependia da vinculação com as questões práticas, que assolavam os 

homens de empresas, do setor industrial ou rural. 

Adepto inconteste da abertura econômica ao capital estrangeiro, Gudin nadou 

contra a corrente do orgulho nacionalista que via aí o verdadeiro inimigo da nação, o 

espoliador imperialista. Avaliando no pós-facto a polêmica que protagonizou, sobre 

planejamento e protecionismo, percebe-se que grande parte do que projetava como 

problemas, de fato se consumou, o que fez com que os herdeiros de Simonsen (a 

corrente desenvolvimentista) fossem sendo destituídos crescentemente de suas 
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armas. Ao · avaliar as conseqüências da industrialização realizada com excesso de 

protecionismo, sem a determinação do momento em que se processaria a abertura 

não se pode deixar de lembrar dos argumentos que Gudin desferira contra tal 

processo no seus primórdios. 

Mais do que reconhecer o valor de Gudin para ciência econômica no Brasil é 

preciso reconhecê-lo por sua coerência argumentativa, elemento que pudemos 

constatar por diversas vezes ao longo da pesquisa. Num país onde a tradição política 

permite oscilações freqüentes de humor e posição, como se isto fosse algo normal e 

incontestável, Gudin destoou. Mesmo no campo dos liberais, percebe-se em seu 

discurso mais credibilidade quanto à aplicabilidade prática da cerne do liberalismo 

econômico à economia brasileira, do que no corpo de pensadores econômicos 

brasileiros da mesma corrente. 

Neste sentido, percebemos que há que se explorar ainda mais detidamente os 

vários aspectos de suas contribuições em vários campos da história econômica 

brasileira. Para tanto, sendo absolutamente imprescindível que se abandone o 

preconceito que permeou, por longo período, a intelectualidade brasileira. De tal forma 

que se possa constantemente agregar contribuições ao conhecimento da história do 

Brasil. 
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