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Resumo 

O presente artigo versa sobre as diferentes perspectivas dos economistas Delfim Netto e Celso 

Furtado em relação ao café e às possibilidades de desenvolvimento capitalista e industrialização 

no Brasil. Analisaremos os argumentos de Furtado contidos no Formação Econômica do Brasil 

[1959] e os de Delfim contidos n’O Problema do Café no Brasil [1959]. É patente nesses dois 

livros a necessidade de desenvolver as forças produtivas no Brasil, com ênfase na industrialização 

do país. Ambos foram lançados à mesma época e, apesar de terem como foco questões e 

problemáticas diferentes, tentaremos mostrar como, ao final, elas se resvalam e dialogam. Por 

mais que possa parecer estranho, muitos dos argumentos dos dois livros são muito parecidos; 

algumas vezes iguais, em outras utilizando-se de termos diferentes.  Assim, comentaremos 

algumas dessas convergências, mas serão ressaltadas as principais divergências que resultariam 

em proposições diversas de política econômica.  

 

Palavras-chave: Delfim Netto, Celso Furtado, Desenvolvimento Econômico, Pensamento 

Econômico Brasileiro 

 

Abstract 

This article deals with the different perspectives of economists Delfim Netto and Celso Furtado 

in relation to coffee and the possibilities of capitalist development and industrialization in Brazil. 

We will analyze the arguments of Furtado contained in the Economic Formation of Brazil [1959] 

and those of Delfim contained in The Problem of Coffee in Brazil [1959]. It is clear in these two 

books the need to develop the productive forces in Brazil, with emphasis on the industrialization 

of the country. Both were launched at the same time and, although they focus on different issues 

and problems, we will try to show how, in the end, they collapse and dialogue. As strange as it 

may seem, many of the arguments in the two books are very similar; Sometimes the same, in 

others using different terms. Thus, we will comment on some of these convergences, but the main 

divergences that would result in different economic policy propositions will be highlighted. 

 

Keywords: Delfim Netto, Celso Furtado, Economic Development, Brazilian Economic Thought 

  

                                                           
1  – Fflch/USP. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
As diferentes perspectivas de Furtado e Delfim Netto para o desenvolvimento econômico 

brasileiro 
 

 

2 

Introdução 

 

 Celso Furtado e Delfim Netto são dois mestres economistas brasileiros. É de 

destaque a atuação deles tanto prática como teoricamente. Na vida pública, ambos 

estiveram à frente das decisões de políticas econômicas, ao vivenciarem a experiência de 

serem ministros em períodos muito próximos, com apenas alguns anos de diferença2. Na 

teoria, ambos contribuíram enormemente. Será discutida a perspectiva de cada um em 

relação ao café com a indústria e o desenvolvimento econômico brasileiro. Serão 

analisados os argumentos contidos no “Formação Econômica do Brasil” de Furtado e, em 

“O Problema do Café no Brasil”, de Delfim Netto.   É patente nesses dois livros a 

necessidade de desenvolver as forças produtivas no Brasil, com ênfase na industrialização 

do país. 

 A tese do artigo é que cada autor fizera um diagnóstico diferente sobre a economia 

brasileira à época e, como resultado desse diagnóstico, as proposições políticas foram 

diferentes. Ambos, ao se manterem coerentes com seu diagnóstico, devem 

necessariamente preconizar ações políticas e alianças diferentes.  

 Furtado, ao eleger como superação do desenvolvimento brasileiro a ampliação do 

mercado interno como elemento principal, acaba vendo a necessidade da distribuição de 

renda como melhor possibilidade ao desenvolvimento. Já Delfim, ao interpretar como 

maior problema ao desenvolvimento a restrição externa, tenta-a superar de qualquer 

forma: diminuindo custo da produção interna, e a redirecionando para fora.  

 Além dessa introdução, o artigo contém uma seção expondo os argumentos de 

Furtado; uma terceira, os de Delfim; uma quarta, o cotejamento e conclusão. 

 

 

Furtado (Formação) 

 

 O livro Formação do Econômica do Brasil, lançado em 1959, no mesmo ano d’O 

Problema do Café no Brasil, trata de um aspecto muito mais amplo do que a história do 

café no Brasil. Os primeiros capítulos abordam desde antes do “descobrimento” da 

                                                           
2 É verdade que Celso Furtado fora Ministro do Planejamento, e Delfim foi Ministro da Fazenda. Contudo, 

argumenta-se que o papel dos dois à frente do governo foi análogo, ficando em segundo plano a 

nomenclatura de cargo recebida.   
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América até praticamente os tempos coevos de sua publicação. É um livro de grande 

amplitude, não só temporal como de temas. Assim, será exposta a perspectiva de Furtado 

contida nesse livro quanto ao café e à industrialização e também quanto às políticas que 

deveriam advir dessa interpretação de Brasil e de mundo.  

  Analisar-se-á o livro, em especial, a partir do capítulo 25 (“Nível de Renda e 

Ritmo de Crescimento na Segunda Metade do Século XIX”), pois lá Furtado começa a 

discutir de 1850 em diante, momento de início do plantio cafeeiro e de mais fácil 

comparação, portanto, com os argumentos do livro de Delfim. Furtado, então, divide a 

economia brasileira em três setores principais: o algodão/açúcar no Nordeste, a economia 

de subsistência do Sul e a economia cafeeira no Sudeste. Enquanto o primeiro setor estava 

em franca decadência, os dois últimos, em ascendência. Ambos estes puxados pelo 

estímulo externo: a erva-mate (para exportação no Sul) e o café, propriamente dito. Havia 

transferência de mão de obra dos setores de subsistência (em especial Minas Gerais) para 

a economia cafeeira, evidenciando-se, assim, a importância crescente desse setor. 

 Nesse período, dá-se a expansão do setor de exportação – ao contrário de períodos 

pretéritos – com trabalho assalariado, gerando-se um fluxo de renda monetário. Assim, é 

a partir do café que se teria originado um mercado interno brasileiro de vulto. O mercado 

interno crescia, apesar da tendência inerente àquele sistema em concentrar renda:   

o setor cafeeiro pôde, na verdade, manter seu salário real 

praticamente estável durante a longa etapa de sua expansão. Bastou 

que esse salário fosse, em termos absolutos, mais elevado que aqueles 

pagos nos demais setores da economia, e que a produção se expandisse, 

para que a força de trabalho se deslocasse.3  

 

 Assim, todo impulso externo, podia ser revertido para investimento sem haver 

pressão de custo salário. Contudo, o salário real do setor de subsistência seguia 

aumentando com o aumento da produtividade desse setor. Em especial, aumentava o 

fluxo monetário. Dessa forma, a “massa de salários monetários – base do mercado interno 

– aumentava mais rapidamente que o produto global”4 Não havendo, portanto, pressão 

por custo salarial (e abundância de terras), em consequência, não havia incentivos para 

que o empresário investisse em aumento de produtividade por trabalhador ou por hectare 

plantado. Restava, àquela produção, um incentivo de plantação puramente extensivo.  

                                                           
3 FURTADO, C. [1959] Formação Econômica do Brasil. São Paulo, Companhia das Letras:2007. (p. 220-

221) 
4 FURTADO, [1959] 2007, p. 221. 
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As condições econômicas em que se desenvolvia a cultura do café não 

criavam, portanto, nenhum estímulo ao empresário para aumentar a 

produtividade física seja da terra, seja da mão-de-obra por ele 

utilizadas.5  

 

 Apesar disso, a terra era muito mais produtiva – por unidade de capital – do que 

em métodos intensivos. Após ter atrelado o mercado interno à economia cafeeira, e essa 

ao impulso dinâmico externo (pois o impulso inicial de crescimento da economia ainda 

era forâneo6), Furtado passa a nos mostrar como havia uma forte tendência ao 

desequilíbrio das contas externas: a impossibilidade de se adaptar ao padrão ouro. 

Impossibilidade, ocasionada, em última análise, pelo “elevado coeficiente de 

importações” (p. 225) da economia brasileira.7 Ou, dito de outra forma, pela elevada 

especialização da economia brasileira, a “monocultura”. 

 Assim, em épocas de aumentos de preço do café, apesar de haver um aumento da 

massa salarial, o salário real se mantinha constante enquanto a margem de lucro crescia. 

Em épocas de diminuição do preço da rubiácea, mesmo que o salário nominal se 

mantivesse, o salário real era reajustado, em especial pela desvalorização do câmbio8. O 

câmbio desvalorizado significava uma vantagem aos exportadores.  

Havia, portanto, uma tendência à concentração da renda nas etapas de 

prosperidade. Crescendo os lucros mais intensamente que os salários, 

ou crescendo aqueles enquanto estes permaneciam estáveis, é evidente 

que a participação dos lucros no total da renda territorial tendia a 

aumentar. Na etapa de declínio cíclico, havia uma forte baixa na 

produtividade econômica do setor exportador.[...] Não obstante, o 

mecanismo pelo qual a economia corrigia o desequilíbrio externo – o 

reajustamento da taxa cambial – possibilitava a transferência do 

prejuízo para a grande massa consumidora.9 

                                                           
5 P.234 
6 “Quando convergem certos fatores a que nos referimos mais adiante, o mercado interno se encontra em 

condições de crescer mais intensamente que a economia de exportação, se bem que o impulso de 

crescimento tenha origem nesta última” (p. 220). 
7 Os argumentos de Furtado podem ser resumidos assim: (1) acontece uma combinação entre queda do 

valor do produto exportado e diminuição no volume da exportação, (2) há um descompasso entre a queda 

das exportações e a diminuição das importações, o que gera um desequilíbrio na balança de pagamentos. 

(3) A queda dos preços dos produtos importados é em menor intensidade do que a da exportação. (4) 

Rigidez na conta capital: menos entrada de capital estrangeiro. A culpa é “de uma fé inabalável nos 

princípios de uma doutrina sem fundamento na observação da realidade”. 
8 Argumento parecido com o da “ilusão monetária”, trabalhadores aceitam queda no salário pela inflação, 

mas não quedas nominais. Diz Furtado: “Para dar-se conta do vulto dessa transferência, bastaria atentar na 

composição das importações brasileiras no fim do século XIX e começo do XX, quando metade delas era 

constituída por alimentos e tecidos. Durante a depressão, as importações que se contraíam menos – dada a 

baixa elasticidade-renda de sua procura – eram aquelas de produtos essenciais utilizados pela grande massa 

consumidora.”(p.238) 
9  (p. 238-239) 
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 Por outro lado, essa vantagem ao exportador (pela desvalorização cambial) 

significava uma continuidade da atividade econômica, mantendo o nível de emprego e 

limitando-se os “efeitos secundários da crise”10. Em resumo: mantinha-se o emprego, mas 

se diminuía o salário real. Contudo, nem todos os setores sofriam igualmente; aqueles que 

dependiam da importação sofriam mais com a desvalorização cambial. Neste grupo, 

podemos enquadrar: 1. As populações urbanas; 2. As finanças Públicas que viviam do 

imposto de importação e deveriam saldar dívidas em ouro11. O efeito, aqui, era duplo 

agindo como fator a aumentar a tendência de concentração de renda: a diminuição da 

carga fiscal (cobrada de forma ad valorem) era sentida primeiramente nas camadas de 

rendas maiores, e, por outro lado, a cobertura dos défices com emissão de papel moeda 

(“para manter os serviços públicos mais indispensáveis”12 continua “As necessidades de 

ação administrativa no campo dos serviços públicos, da educação e da saúde, da formação 

profissional, da organização bancária etc. no sul do país”13) criava uma forte pressão 

inflacionária; 3. Redução do lucro das empresas exploradoras de serviço público; 4. 

Grupos industriais nascentes; 5. Produtores agrícolas ligados ao mercado interno.  

 Podemos, então, ilustrar melhor que, para Furtado, havia uma disputa entre 

aqueles que se interessavam com a desvalorização do câmbio, e os que não; os grupos 

que se beneficiavam com a expansão da exportação (ou mercado externo), e aqueles que 

se beneficiavam com a expansão do mercado interno. Para o autor, esse conflito de grupos 

era traduzido por “um período de tensões entre dois níveis de governo – estadual e federal 

– que se prolongará pelos primeiros decênios do século XX”14  

 Foram exatamente essas novas pressões, em especial das classes médias urbanas, 

que levaram ao Convênio de Taubaté como respostas às pressões contra as 

desvalorizações:  

A partir da crise de 1893, que foi particularmente prolongada nos EUA, 

começaram a declinar os preços no mercado mundial. O valor médio da 

saca exportada em 1896 foi 2,91 libras, contra 4,09 naquele ano. Em 

1897 ocorreu nova depressão no mercado mundial, declinando os 

                                                           
10  (p. 241) 
11 “E, em consequência, para manter os serviços públicos mais indispensáveis, via-se obrigado a emitir 

moeda-papel.”(p.243) 
12 p.243 
13 “A transição de uma prolongada etapa de crédito excessivamente difícil para outra de extrema facilidade 

deu lugar a uma febril atividade econômica como jamais se conhecera no país. A brusca expansão da renda 

monetária acarretou enorme pressão sobre a balança de pagamentos.” (p.247) 
14 (p. 248) 
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preços nos dois anos seguintes até alcançar 1,48 libra em 1899. Se os 

efeitos da crise de 1893 puderam ser absorvidos por meio de 

depreciação externa da moeda, a situação de extrema pressão sobre a 

massa de consumidores urbanos, que já existia em 1897, tornou 

impraticável insistir em novas depreciações. Já assinalamos que essa 

excessiva pressão levou a uma crescente intranquilidade social e 

finalmente à adoção de uma política tendente à recuperação da taxa de 

câmbio.15  
E: 

Assinalamos a importância crescente da classe média urbana, na qual 

se destacava a burocracia civil e militar, diretamente afetada pela 

depreciação cambial. (p. 254) 

 

 Contudo, a defesa do café, mesmo que considerada exitosa, deve ser vista como 

promotora de – pelo menos – dois diferentes resultados: o primeiro era que o problema 

atual não era resolvido, mas apenas postergado para o futuro; em segundo lugar, o 

problema não era só transferido, como, também, piorado. Com a defesa, mantinha-se o 

incentivo ao empresário para que se investisse na cafeicultura. Mesmo com o mercado 

saturado, incentivava-se a oferta da rubiácea. O café sugava recursos das outras 

atividades, e por isso, Furtado indica que a única solução teria sido evitar que o preço do 

café (com a defesa) fosse baixo o suficiente para se estimular atividades de outros setores, 

e, que, implicitamente, deveria ser, paralelamente, alto o suficiente para que a atividade 

do café fizesse sentido e que a transição para outras culturas fosse mais suave.  

Esse adiamento da crise do café teve seu estopim com a crise de 1929. Furtado é defensor 

(assim como Delfim, como será visto) da política de queima do café:  

À primeira vista parece um absurdo colher o produto para destruí-lo. Contudo, 

situações como essa se repetem todos os dias na economia de mercados. Para 

induzirem o produtor a não colher, os preços teriam que baixar muito mais, 

particularmente se se tem em conta que os efeitos da baixa de preços eram 

parcialmente anulados pela depreciação da moeda. (p. 267) 

 

 A defesa do café, “com o objetivo explícito de defender o setor cafeicultor” (p. 

268), manteve o emprego na economia exportadora, o que se refletia – de forma direta e 

indireta – sobre o emprego dos setores produtores ligados ao mercado interno. Esta crise 

marca o fim de um ciclo cujo dinamismo era dado pelo estímulo externo e passa a um 

dinamismo fornecido pelo mercado interno,16 em especial pela proteção cambial 

resultante.  

                                                           
15 (p. 253) 
16 “(...)combinado ao encarecimento brusco das importações (consequência da depreciação cambial), à 

existência de capacidade ociosa em algumas das indústrias que trabalhavam para o mercado interno e ao 

fato de que já existia no país um pequeno núcleo de indústria de bens de capital, explica a rápida ascensão 
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Como cobrir essas importações? Não haveria evidentemente nenhuma 

possibilidade. As divisas proporcionadas pelas exportações eram insuficientes, 

durante os anos da depressão, para cobrir sequer as importações induzidas pela 

renda criada direta e indiretamente por aquelas mesmas exportações. Isto 

porque as partidas rígidas da balança de pagamentos constituíam agora, com 

baixa de preços, uma carga muito maior, e a fuga de capitais agravava a 

situação cambial. Dessa forma, a política de fomento da renda, implícita na 

defesa dos interesses cafeeiros, era igualmente responsável por um 

desequilíbrio externo que tendia a aprofundar-se. (p. 275) 

 

 Essa proteção cambial não impediu que a indústria se expandisse em um primeiro 

momento, dado o maior custo de importação de maquinário, pois houve “um 

aproveitamento mais intenso da capacidade já instalada no país” (p. 279). Estimulando, 

inclusive, o crescimento da produção de bens de capital logo em 1931 (p. 280).  

No pós Grande Guerra, a indústria se beneficiou ainda mais, pois houve uma 

redistribuição de renda que favoreceu a indústria. Dessa redistribuição, contudo,  

seria errôneo supor que se tratou pura e simplesmente de um processo 

de redistribuição da renda em favor de um setor. Um processo 

redistributivo de rendas, em favor dos empresários, somente dentro de 

certas condições e limites pode favorecer o desenvolvimento 

econômico. (p. 306) 

E 

A redistribuição da renda que caracterizou a experiência brasileira no 

pós-guerra é um fenômeno mais complexo. Não se tratou, como a mais 

de um pode parecer, de uma simples transferência de renda do setor 

exportador para o setor produtor ligado ao mercado interno. (p. 305-

306) 

 

 A distribuição de renda tampouco se deu em detrimento da população 

consumidora:  

Parece, portanto, evidente que a população logrou, nesse período, 

incrementar o seu consumo mais do que cresceu a sua produção, não 

havendo, assim, possibilidade de que os empresários se tenham 

apropriado, para inverter, de uma parte da renda que normalmente 

reverteria em benefício dos consumidores como fruto direto do seu 

trabalho. (p. 307-308)  

 

 A razão de os empresários terem podido aumentar o investimento foi que uma 

parte do aumento da renda real da coletividade (em razão da “baixa relativa dos preços 

de importação” garantidos pela “política cambial, baixando relativamente os preços dos 

                                                           
da produção industrial, que passa a ser o fator dinâmico principal no processo de criação da renda.” 

(p. 283) 
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equipamentos e assegurando proteção contra concorrentes externos”17) foi apropriada 

pelos empresários que, juntamente a isso, tiveram incentivos em investir no aumento de 

produção, dado que havia mercado para tanto. Pois, sem mercado, não haveria incentivos 

para se investir na produção: 

Desde o momento em que o mercado deixa de crescer, os empresários, 

antevendo a redução dos lucros, reduzem suas inversões. 18 

 

 Pois:  

Seria ilusório supor que uma inflação prolongada, redistribuindo a 

renda em favor dos empresários, pode acelerar a capitalização.19 

 

 Assim, parece que a redistribuição de renda deu-se em favor do consumo, e em 

favor do empresariado que posteriormente foi-se revertido para o consumo. O ganho da 

renda do período parece que foi transferido, direta ou indiretamente, ao consumidor:  

Dessa forma, praticamente a totalidade do aumento da produção real foi 

absorvida pelo consumo, sem que isso tenha impedido que a taxa de 

inversões brutas (proporção das inversões no dispêndio) se haja 

elevado, entre os dois anos referidos, de 12,9 para 14,3 por cento.20 

 

 Contudo, essa transferência de renda da economia seria ainda mais favorável para 

o consumo, caso o câmbio não houvesse sido usado para o subsídio das importações de 

capital. Contudo, ressalta que as oportunidades de inversão se reduziram com o maior 

aumento da importação de “manufaturas de consumo”. Ou seja, não se teria incentivado 

a indústria, e parte desse aumento da renda seria transferida para fora.  

Está claro que a uma renda crescente, foram a indústria e o consumo que ganharam 

participação em detrimento do setor exportador. A inflação teve um papel importante 

nesse processo, no qual os setores de crédito agiram de forma “passiva” para se permitir 

que o processo se desse em favor às atividades ligadas ao mercado interno:  

Negando crédito para impedir a elevação do nível de preços, as 

autoridades monetárias estariam assegurando a redistribuição da renda 

em benefício do setor agrícola exportador.”21  

 

 A inflação é o fator que corrige os incentivos da produção ligados ao setor 

exportador a um aumento do produto externo ligado a esse setor. Salienta-se, que, para 

                                                           
17 Páginas 308 e 309 
18 (p. 306) 
19 (p. 306) 
20  (p. 308) 
21 (p. 320) 
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Furtado, neste livro, a inflação fez um papel fundamental de transferência do setor 

exportador ao setor ligado ao mercado interno22.  De fato, a inflação é esperada quando 

se tem um forte movimento de desenvolvimento e estagnação da capacidade de importar:  

[...] o crescimento pode continuar mesmo com estagnação da 

capacidade para importar. Em tais condições, entretanto, é de esperar 

que o desenvolvimento seja acompanhado de forte pressão 

inflacionária. Essa pressão é tanto maior quanto mais amplas sejam as 

transformações requeridas na composição das importações pelo 

desenvolvimento, transformações essas que refletem o grau de 

dependência do processo de capitalização com respeito à importação de 

equipamentos.23  

 

 Contudo, em momentos de restrições externas, ou “estagnação da capacidade para 

importar” a economia sofre um baque, mesmo que o setor interno seja o estímulo mais 

importante da economia: 

Dessa forma, se uma redução brusca da procura externa já não afeta 

necessariamente o nível de emprego no país, seu efeito na taxa de 

crescimento é imediato. Mesmo que se tente manter o nível das 

inversões, mediante uma política de obras públicas, não se poderá evitar 

que a modificação na estrutura das inversões afete adversamente o 

ritmo de crescimento da economia.24  

 

 Assim, a restrição externa ainda se impunha fortemente para Furtado, pois, em 

última análise, ainda era ela que permitia o crescimento econômico. Por mais que não 

necessariamente o nível de emprego, que poderia ser mantido mesmo com a restrição 

externa. E, para que o Brasil se libertasse desse embargo ao crescimento, só diminuindo 

a “importância relativa do setor externo no processo de capitalização” e fazendo com que 

“as indústrias de bens de capital – particularmente as de equipamento -  [crescessem] (...) 

com intensidade muito maior do que o conjunto do setor industrial”25  

 Contudo, Furtado não especifica como esse aumento do setor de bens de capital 

se daria. Ou que seria necessário para que ele acontecesse. Por um lado, parece que 

dependeria apenas da boa vontade de se querer, e, por outro parece diminuir a relevância 

da restrição externa ao desenvolvimento desse setor. As últimas páginas do livro, (onde 

                                                           
22 Ao contrário do que será depois afirmado por Furtado em outros livros, como no “Dialética do 

Desenvolvimento”, a inflação não atuava como forma de concentração de renda em prol do industrias em 

detrimento dos assalariados. 
23 (p. 325) 
24 (p. 327) 
25 (p. 327) 
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se esperaria que se discutisse a solução ao problema de restrição externa), são alocadas 

para a discussão das disparidades regionais, focando-se, em especial, no Nordeste.   

 Pois, se a formação do mercado interno, a partir da economia sulista, foi a que 

possibilitou um “processo de articulação das distintas regiões do país em um sistema com 

um mínimo de integração”26, por outro lado trouxe consigo uma grande disparidade 

regional. Foi a integração da economia que permitiu que o Nordeste mantivesse-se 

monocultural, exportando açúcar para o sul (mercado então mais importante que o 

externo) e possibilitando a continuação de estruturas arcaicas. O autor explicita como é 

importante resolver essa disparidade por meio da política econômica:  

A solução desse problema [disparidade] constituirá, muito 

provavelmente, uma das preocupações centrais da política econômica 

no correr dos próximos anos. Essa solução exigirá uma nova forma de 

integração da economia nacional, distinta da simples articulação que se 

processou na primeira metade do século27.  

 

 Furtado não chega a dizer por meio de qual solução essa disparidade deverá ser 

resolvida, mas nos dá indícios:  

O processo de integração econômica dos próximos decênios, se por um 

lado exigirá a ruptura de formas arcaicas de aproveitamento de 

recursos em certas regiões, por outro requererá uma visão de conjunto 

do aproveitamento de recursos e fatores no país28.  

 

 Essa “ruptura de formas arcaicas” não será obtida espontaneamente. Pois, como 

explica Furtado, a industrialização – que poderia permitir mudança – foi barrada com a 

industrialização de São Paulo que se impôs. Lá se conseguiu processos de produção mais 

eficiente, pois podia pagar salários mais baratos aos seus assalariados, dado que a 

produção de bens de comida de subsistência é mais eficiente e barata lá do que no 

nordeste, condenando, assim, a indústria nordestina nascente.  

 Parece-nos, portanto, que o ponto fundamental para Furtado –  para se continuar 

o processo de desenvolvimento brasileiro – é se conseguir uma maior integração regional 

diminuindo-se as disparidades. E, só com a mudança das “formas arcaicas” é que se 

poderá fornecer e produzir mais alimentos mais baratamente, segurando o fluxo de mão-

de-obra para o Sudeste.  

                                                           
26 (p.328) 
27 (p. 332-333) 
28 (p. 334) 
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A oferta crescente de alimentos nas zonas urbanas, exigida pela 

industrialização, a incorporação de novas terras e os traslados inter-

regionais de mão-de-obra são aspectos de um mesmo problema de 

redistribuição geográfica de fatores29.  

 

 Juntando essas afirmações de necessidade de interrupção dos “traslados inter-

regionais de mão de obra e de sanar a demanda “crescente de alimentos nas zonas 

urbanas” com a descrição do grande “boom” industrial do Pós-Guerra (possibilitado pelo 

aumento do consumo), vê-se que há uma necessidade de aumento do mercado interno, 

por um aumento do salários dos trabalhadores. O “problema” dos “traslados inter-

regionais de mão de obra” e a “estrutura arcaica” de produção do Nordeste são, da mesma 

feita. A impressão que fica, é que, solucionando-os, se irá solucionar o problema da 

restrição externa. Que é, como visto, o problema do desenvolvimento do Brasil, mesmo 

após a primeira guerra, quando o impulso dinâmico se volta para dentro.  

 

 

Delfim (Café) 

 

 Deve-se entender o “Problema do Café no Brasil”, como um livro que está 

preocupado com dois fatores mais importantes (que no fundo, são integrantes da mesma 

problemática): 1. O país tem uma restrição externa que o impede de se desenvolver, logo, 

precisa-se de mais entrada de divisas; 2. A alocação no país dos recursos é ineficiente, 

indo grande parte a mais para o café, a qual não é aproveitada. Tendo-se isso em mente, 

deve-se entender que, para Delfim, o Café não resolve o problema de entrada de divisas 

do país, pois é um produto intrinsecamente instável, cuja dependência é deletéria, seja 

com intervenção, ou sem: 

Dessas observações, conclui-se, portanto, que o mercado cafeeiro é 

inerentemente instável e que o livre funcionamento dos mecanismos de 

mercado deverá apresentar um preço que flutua amplamente (destaque 

no original)30. 

 

                                                           
29 (p. 334-335) 
30DELFIM NETTO, A. O Problema do Café no Brasil. São Paulo: UNESP, 2009 [1959] p.183.Grifos no 

original. 
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 Mesmo assim, a intervenção, poderia ser utilizada em alguns momentos de grande 

urgência. Critica, inclusive, a falta de intervenção do mercado no século XIX que permitiu 

uma grande flutuação da entrada de divisas. Devido a uma:  

crença irrestrita no sistema de preços para regular a economia que 

vigorava naquele período. Se existissem dúvidas sobre a eficiência 

desse mecanismo, não teriam sido permitidas as flutuações de preços 

verificadas dentro de cada ciclo. (em média, os preços mínimos do ciclo 

representam menos do que a metade dos preços máximos) e desde cedo 

teríamos encontrado tentativas de estabilizar em algum ponto a receita 

de divisas do país31 

 

 Passa, então, a explicar os diferentes tipos de defesa que houve: as intervenções 

episódicas, e as permanentes. Cada uma introduz um novo problema agravador ao Brasil. 

Não só por incentivarem a persistência no plantio da rubiácea que não traria solução aos 

problemas de desenvolvimento brasileiro, como também, por criarem a sua própria 

concorrência e diminuírem a posição estratégica monopolística do Brasil (diminuído, 

assim, a entrada de divisas ao longo do tempo).  

 Delfim é crítico da primeira operação valorizadora (conhecida a partir do famoso 

“Convênio de Taubaté”), a qual acredita que fora feita “para atender aos interesses de 

uma classe que sofria os azares da atividade empresária”32, ao invés de solucionar “um 

problema de mercado”. Ademais, afirma que havia se tentado confundir o problema de 

uma parcela da população, que eram os produtores de café, com o próprio problema do 

Brasil. Ao contrário de Furtado, que acredita que essa defesa foi uma forma de resposta 

às classes médias que sofriam com a desvalorização cambial, Delfim credita somente aos 

empresários essa ideia.  

 Essa defesa levou a um aumento abrupto dos preços (quando da inversão das 

expectativas dos compradores) criando condições extremamente favoráveis para a 

concorrência. Contudo, ela contou com um ponto fundamental com o qual as outras não 

contariam: a produção de café brasileiro era em menor quantidade do que o consumo 

havia podido absorver aos preços vigentes.  

 Já a segunda operação valorizadora, entre 1917 e 1920, aconteceu antes de todos 

os estoques da defesa anterior haverem sido liquidados. Deve-se ter em mente de que o 

Brasil passava, por conta das emissões da Caixa de Conversão (até 1914), por uma 

ascendente inflacionária, mas que por conta da entrada de capitais, a taxa de cambio 

                                                           
31DELFIM NETTO, A. [1959] 2009, p.44 
32DELFIM NETTO, [1959] 2009, p.64 
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manteve-se estável até 1913, quando, com as perspectivas de guerra, a pressão das 

importações forçou a desvalorização da taxa cambial. Somado aos défices 

governamentais sustentados pela emissão (a partir de 1914), a inflação não deu trégua.  

Delfim não crê que foi a defesa propriamente dita que aumentou o preço do café, mas, 

fundamentalmente, a geada e o fim da guerra em 1918, a qual levou a um aumento da 

procura por parte dos especuladores, que esperavam pelo menos dois anos de safra 

pequena por razão do acidente no Brasil. Houve logro com a operação, pois, devido à 

guerra, os índices de preços aumentaram mais no exterior do que no interior, contribuindo 

para a estabilidade cambial. Infelizmente, comenta o autor, que com os louros atribuídos 

à operação, abandonaram-se às restrições de crescimento da oferta.  

 A terceira operação valorizadora, de 1921 até 1924, é aquela na qual é consagrada 

finalmente a tese de que o problema do café era um problema nacional. Delfim elenca 

duas principais razões para essa operação ter sido bem-sucedida: o aumento vertiginoso 

do consumo de café nos EUA (devido a proibição do consumo de álcool por lá) e as safras 

pequenas que sucederam em 1921 e 1922. Contudo, ao se entrar em 1923, com a safra 

esperada daquele ano era muito grande, o governo prontamente interveio, colocando o 

estoque de café em armazéns reguladores no interior do país, dando início, assim, a um 

plano de defesa permanente. Importante salientar, que, para Delfim, essas defesas foram 

mais bem sucedidas, em especial por não serem contínuas (não garantindo aos 

especuladores que uma alternativa de fornecimento do café deveria ser criada); por 

conterem nelas, em grande parte, empréstimos de bancos internacionais e casas 

internacionais de café (os quais dependiam que a sua posição fosse cumprida e portanto, 

que a defesa fosse bem sucedida para que o empréstimos fossem pagos);  por a demanda 

internacional de café ainda estar relativamente pareada com a oferta (quando depois a 

oferta será algumas vezes maior do que a possibilidade de absorção dos estoques) e, em 

especial, por a compra do café não ser realizada de forma [tão claramente] inflacionária 

(para o autor, essa inflação desvaloriza ainda mais o câmbio, incentivando ainda mais que 

os empresários do café aumentem sua produção). 

 A defesa permanente é resultado da última defesa esporádica: depois de o governo 

brasileiro ter começado a controlar o café em armazéns no interior, impediu-se, assim, a 

ação dos especuladores (esta que fora o principal fator do desfecho favorável das outras 

intervenções) que já não mais pesava favoravelmente à defesa; assim como impossibilitou 

os produtores nacionais e internacionais a se aperceberem do descompasso entre oferta e 
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procura, havendo-se criado um incentivo desmedido ao aumento da oferta. Essa situação 

foi se arrastando até a crise de 1929, a qual, aqui, resultou na revolução de 1930, e no fim 

da chamada “república café com leite”, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. 

  Nesse momento, para Delfim, em face da grande crise que se encontrava o mundo, 

não era possível deixar o sistema de preços funcionar livremente, pois – sendo os 

excedentes mais do que duas vezes o consumo mundial – não haveria diminuição no preço 

que fizesse os operadores entrarem comprando os excedentes. Neste caso, defende a 

atuação do governo à época:  

A operação de queima foi muito criticada, mas é preciso considerar-se 

que até hoje não se conseguiu imaginar uma política que a substituísse 

com probabilidades de bom êxito. De fato, a queima do café significava, 

em parte, a forma pela qual o desperdício generalizado de fatores, 

produzido pela crise mundial em todos os países, se apresentava no 

Brasil. À alternativa mais imediata para a queima do produto era o 

desemprego e a desorganização social. (...) Produzir café para queimá-

lo é de fato absurdo; mas não há duvida de que queimar uma saca de 

café é, do ponto de vista social, menos importante do que despedir um 

chefe de família e força-lo a roubar ou a prostituir sua esposa para 

alimentar seus filhos ”33. 

 

 Delfim vê com bons olhos este período, o qual alcunha de “governo de força”34 

pois se conseguiu estabelecer a produção de café em conformes com a demanda, ao 

elevar-se o custo médio da produção com as quotas de sacrifício35 (eliminando os menos 

produtivos da atividade, liberando os fatores para outras atividades) e, pegou-se uma fatia 

do mercado colombiano, ao se forçar o preço. Além disso, com a destruição dos estoques, 

na década de 1940 observou-se uma recuperação do preço. Dessa forma, esse governo de 

força conseguiu: eliminar os produtores mais ineficientes (pois tinham um custo médio 

maior), permitindo que recursos fluíssem para outras atividades e recuperar parte do 

mercado internacional que havia sido perdida outrora. Em síntese: conseguiu-se que a 

entrada de divisas por plantação de café aumentasse enormemente. Diferentemente ao 

período posterior a Getúlio Vargas, no qual teriam voltado às políticas de se tentar agradar 

a todos.  

                                                           
33Delfim Netto, [1958] 2009, pp.126-127.  
34“Em outubro de 1930, um governo de força assumiu a direção do país” Delfim Netto, [1958] 2009,p.122 
35 “Provavelmente, entretanto, a razão mais importante dessa elevação residia na instituição do sistema de 

“quotas de sacrifício”, que elevava o custo médio da produção comercializável” Delfim Netto, [1958] 2009, 

p.127 
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 Pois, em 1951, o Brasil retoma o sistema de defesa. O preço em ascensão neste 

período incentivava o aumento das plantações, e, principalmente, o preço em cruzeiros 

subinte. O maior problema deste novo tipo de defesa, para Delfim, é que não se tentava 

estabilizar o câmbio (como fizera-se das outras vezes com o instituo da Caixa de 

Conversão ou da Caixa de Estabilização), e, quando a inflação fazia os custos da produção 

aumentarem, desvalorizava-se o “dólar-café” (essencialmente, o cambio de exportação 

do café), permitindo assim que o lucro dos produtores mantivessem-se em valores 

elevados36. Esta diferença, da política econômica para o café até 1945, e depois, após 

1950 – principalmente após 1955 – para Delfim é fundamental. Diferença, essa, que não 

é comentada por Furtado. Essa forma de defesa do café é o grande problema para Delfim, 

pois nela se encontra o verdadeiro “Problema do Café no Brasil”. 

 Este problema consiste principalmente em a defesa ser feita com métodos 

inflacionários (emissão governamental), a qual pressionaria a desvalorização do câmbio, 

incentivando-se ainda mais a plantação do café, levando a um descasamento entre a 

direção do preço do café internacional e o preço do café interno: 

Note-se, por outro lado, que, se o sistema estiver sujeito a um processo 

inflacionário violento, é muito possível que a taxa cambial se 

desvalorize mais depressa do que a queda do preço do produto e os 

preços do café em cruzeiros cresçam enquanto estão diminuindo em 

dólares. (p.190)  

 Assim, com o preço externo do café cadente, para se manter a defesa do café, 

acaba-se perdendo divisas e incentivando ainda mais a produção de café, levando-se a 

uma bola de neve. Essa desvalorização permanente do câmbio poderia ter estimulado a 

exportação de outros produtos. Contudo, não foi assim que se deu. A desvalorização do 

câmbio dava-se geralmente em processo contínuo, sem grandes solavancos de 

desvalorização. Dessa forma:  

É curioso notar-se, também, que essa depreciação permanente da taxa 

cambial muito pouca influência exerceu como estímulo à exportação de 

outros produtos (Ot), o que deve ser explicado principalmente pela 

elevação dos custos, causada pela escassez de mão de obra, que foi uma 

constante da econômica nacional.”37 

 

                                                           
36DELFIM NETTO, [1958] 2009, p. 137 
37DELFIM NETTO, [1958] 2009, p.194 
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 Pois os recursos dificilmente saíam da cultura do café. Então, vê-se a resiliência 

da cultura, pois: “Cafeicultura é um investimento de longa maturação e permanente, os 

recursos têm maior facilidade para entrar no setor do que para abandoná-lo”38 

 O trabalhador dificilmente abandonaria a cultura cafeeira, pois a renda monetária deles, 

apesar de diminuir, mantém-se o salário real:  

É evidente que o pagamento em dinheiro se refere a apenas uma parte 

da remuneração real do colono, pois os contratos de trabalho incluem, 

em geral, o fornecimento de terra para a plantação de alimentos, para 

pequenas criações, o fornecimento de lenha e de certa quantidade de 

café para consumo. Essa possibilidade de diversificar a forma de 

pagamento da remuneração dá ao fazendeiro uma certa capacidade de 

determinação da necessidade de capital circulante para movimentar o 

negócio e dá, também, a possibilidade de contração do salário nominal 

do colono, sem prejuízo do salário real, como tivemos oportunidade de 

mostrar na parte anterior.” 

 

 Mas nem tudo estava perdido. Em momentos de forte depreciação cambial, as 

culturas reagiam a mudança de preços, e, pouco a pouco, conseguiam alocar melhor os 

recursos como forma de se responder a queda dos preços internacionais do café: 

Apesar disso, nota-se, nos momentos de grande depreciação cambial, 

uma ampliação ponderável das exportações de cacau, peles e couros, 

açúcar, borracha etc.39  

 

 Mas essa situação pouco perdurava: 

Quando, entretanto, a situação do café melhorava, manifestavam-se 

dois efeitos prejudiciais às demais culturas. Em primeiro lugar, a 

melhoria do lucro da atividade cafeeira desviava para ela maior parcela 

de fatores de produção e, em segundo lugar, a melhoria da taxa cambial 

diminuía o lucro das demais culturas.40  

 

 Conclusão, a cafeicultura resiste fortemente às crises:  

Esses fatos mostram que existe, de fato, uma capacidade relativamente 

grande da cafeicultura de resistir às baixas do preço do produto, pela 

compressão do salário nominal do trabalhador agrícola, o que acelera o 

ajustamento pela redução da produção de café.41 

 

 E, mesmo nas situações em que o câmbio com grandes depreciações conseguia 

fazer recursos deixarem o plantio de café para serem alocados em outras empreitas, a 

                                                           
38p.194  
39 (p.194) 
40 (p.194) 
41 (p.196) 
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economia nacional não saia ilesa, pois o apertamento dos salários monetários dos 

trabalhadores agrícolas pune a industria:  

Uma parcela importante da produção industrial do país (principalmente 

da indústria de tecidos) é absorvida pelos trabalhadores agrícolas que, 

quando veem diminuída a parte do seu salário monetário, não têm meios 

de pagamentos para continuar a realizar aquelas compras, a não ser à 

custa da venda de sua produção suplementar. Acontece que essa 

produção suplementar exige um “tempo”, dentro do qual o poder de 

compra dos trabalhadores agrícolas diminui efetivamente, e deve 

reduzir-se à procura dos produtos industriais. 

 

 A defesa impede transferência de recursos, tais como a mão de obra, e com a 

desvalorização constante, impedia a importação de bens:  

Como os preços do café não baixaram internamente, era impossível 

transferir-se a mão de obra do setor agrícola para o setor industrial e, 

como a defesa tinha necessariamente de se fazer acompanhar por uma 

estabilização da taxa cambial, isso representava a impossibilidade de 

absorção daquela mão de obre em outros setores que não o 

agrícola.(p.217) 

 

 O café não ajudou a indústria, mas, sim, atrapalhou: 

Essas observações mostram que é completamente errônea a afirmação 

frequentemente repetida de que foi a defesa dos preços do café que 

facilitou o desenvolvimento industrial. A indústria somente começou a 

se desenvolver internamente quando a deterioração da taxa cambial 

levantou uma barreira suficientemente grande para garantir-lhe uma 

parcela do mercado interno e somente se beneficiou da defesa muito 

posteriormente, quando foi possível estabelecer-se um grande 

diferencial entre as taxas cambiais de exportação e de importação, o que 

ocorreu recentemente.”42 

 

 Podemos afirmar que para Delfim, a defesa do café atuou como âncora ao 

desenvolvimento brasileiro. Em primeiro lugar, a entrada de divisas era instável, em 

segundo lugar, segurava recursos que deveriam ser aproveitados em outros lugares da 

economia, por último, e talvez mais importante, era que a defesa, quanto mais feita por 

métodos inflacionários, mais deletéria era para a alocação de recursos: pois ela atuava no 

sentido de desvalorização do câmbio (punindo as indústrias que precisavam importar), e 

incentivando ainda mais o plantio de café (atividade exportadora que se beneficiava com 

a desvalorização cambial). Essa mesma desvalorização cambial não estimulou a procura 

por alternativas à exportação (pois o café lhe roubava protagonismo).   

                                                           
42 (p.218) 
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Considerações finais 

 

 Pode-se, em especial, salientar três pontos de profunda diferença entre Delfim e 

Furtado quanto da análise nesses dois livros aqui discutidos: 1. O papel da inflação no 

processo do desenvolvimento e a sua relação com o café; 2. A forma pela qual se daria a 

superação da restrição externa ao desenvolvimento; 3. A elasticidade da oferta de mão de 

obra no Brasil.  

 A mão de obra no Brasil é analisada – já no fim do século XIX – diferentemente 

entre os autores. Para Furtado, a expansão da cafeicultura fora possível, pois sempre que 

houvera um estímulo externo de aumento do preço do café, esse era todo refletido como 

aumento de lucro ao empresário, o qual aumentava a sua produção sem grandes 

preocupações com a falta de mão de obra. Já para Delfim, isso não acontece: haveria uma 

escassez de mão de obra no Brasil, a qual, assomada ao fato de grande parte do consumo 

deste trabalhador ser importado (ponto em acordo com Furtado), impedia que a taxa de 

lucro do empresário fosse sempre crescente, mantendo-se um equilíbrio entre salário real 

e lucro:   

Inicialmente os custos de produção do café, não cresceram na mesma 

proporção que a desvalorização cambial; por sua vez, o rendimento 

residual, que é o lucro, expandiu-se. À medida, entretanto, que a 

situação se ajustava e dada a importância maior do comércio exterior 

no custo da vida naquele tempo (em que se importavam quase todos 

os gêneros de consumo), também os salários tendiam a crescer, 

crescimento esse que era pressionado ainda pela falta de mão de obra, 

escassa diante das possibilidades de expansão da lavoura cafeeira. É 

importante notar-se que essa escassez persistiria mesmo depois que os 

preços do produto tivessem caído, pois as novas áreas plantadas 

exigiam um volume proporcionalmente maior de braços e a taxa de 

entrada de imigrantes havia diminuído.”43 

 

 Essa diferença de hipóteses é fundamental: para Furtado, haveria sempre um 

problema de mercado interno, pois os ganhos da produtividade nunca seriam repassados 

aos trabalhadores. Já, para Delfim, o problema seria de outra natureza, de custo à 

indústria. Em um, há uma hipótese de “ilusão monetária”, a qual permitiria que o 

trabalhador da cafeicultura não aceitasse seu salário ser comprimido nominalmente, mas 

o aceitaria, de maneira real. Enquanto que, para Delfim, a compressão do salário (em 

momentos de crise na cafeicultura), dar-se-ia nominalmente, mas não em ponderação real. 

                                                           
43 Delfim Netto, [1958] 2009, p.49, grifos meu. 
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 O que o colono/trabalhador perdesse em salários reais, ele poderia obter 

dispensando parte de seu tempo dedicado à lavoura de café, e alocá-lo para outras 

atividades.  

 Um ponto interessante é analisar qual a força esses “assalariados” tinham na 

condução da economia. Para Furtado, como dito, o Convênio de Taubaté havia sido uma 

resposta à desvalorização cambial que comprimia o salário (em especial) das classes 

médias urbanas. Estas teriam, então, algum poder de incômodo para as “classes 

dirigentes” do país terem de tomar atitudes frente a elas. Contudo, elas aceitaram seu 

salário real ser comprimido durante bastante tempo, ao visto, sem poder de ação, e se 

acomodaram por um tempo após o convênio. Para Delfim, ao contrário, o convênio de 

Taubaté aconteceu única e exclusivamente para garantir aos produtores de café a 

manutenção de seu posto favorecido no Brasil. Contudo, os assalariados não aceitavam 

compressão em seu salário real.  

 Essa situação, para Delfim, parece se perpetuar até 1959, pois a defesa do café 

impediria que recursos fossem liberados, não só a mão de obra para a indústria, como, 

também, os investimentos empresarias somados à mão de obra para a produção de outros 

bens. Não só de subsistência para a mão de obra (bens de salário), também, para a 

produção de outros bens para a exportação, o qual reverteria positivamente no 

barateamento da mão de obra, que contava, em sua cesta, com muitos produtos 

importados. Mas uma vez, a solução estaria em fazer aumentar a entrada de divisas. 

 Furtado não é exatamente claro (em Formação) se essa situação de oferta 

“infinita” de mão de obra mantinha-se até o momento no qual escrevia o livro.  Mas para 

ele parece um problema muito grande os traslados de trabalhadores nordestinos para o sul 

industrial, questão que ele quer resolver mudando as estruturas “arcaicas” de produção 

do nordeste. Nesse sentido, devemos entrar no outro tópico de discordância: a possível 

superação da restrição externa. Para Furtado, fica claro que essa superação se dará ao se 

substituir ainda mais fortemente a importação de bens de capital, por uma produção 

nacional destes. Não fica muito claro como esse aumento de produção se daria. O capítulo 

36 do livro, Perspectiva dos Próximos Decênios, apresenta-se como se houvesse duas 

partes interligadas. Na primeira, discute-se que o processo de desenvolvimento de um 

país é dado pela mudança do centro dinâmico da economia: do impulso externo, e, 

paulatinamente, para o interno. O Brasil já estaria em um período no qual uma “redução 

brusca da procura externa já não afeta necessariamente o nível de emprego do país” 
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contudo “seu efeito na taxa de crescimento é imediato”44. A superação disso seria, 

exatamente, o aumento da produção de bens de capital. Ao invés de explicar como, então, 

poderia ocorrer no Brasil esse aumento de produção, ele logo em seguida diz: “Observado 

de um ângulo distinto, o desenvolvimento da primeira metade do século XX apresenta-se 

basicamente como um processo de articulação das distintas regiões do país em um sistema 

com um mínimo de integração”45 Ou seja, foi pelo aumento mercado interno que se 

permitiu que o Brasil se desenvolvesse.  

 Passa, então, a descrever como o atraso do Nordeste, com estruturas arcaicas, 

impediria o desenvolvimento do país. E, essas estruturas arcaicas são mantidas 

exatamente pelo certo nível de integração do país, o qual impediu as indústrias 

nordestinas de se perpetuarem, perdendo para as de São Paulo. A única conclusão que se 

pode chegar é que Furtado quer que o aumento do mercado interno se dê ao se acabar 

com as “estruturas arcaicas” do Nordeste, transformando os trabalhadores em 

consumidores, aumentando-se o mercado das indústrias, e se aumentando portanto, a 

necessidade de consumo de bens de capital.  

 Já para Delfim, a restrição externa é fundamentalmente o que impediria o Brasil 

de se desenvolver, e deveria ser combatida com o aumento de exportação de outros bens. 

Sejam agrícolas, sejam industriais. Nesse sentido, é que se entra a última divergência 

entre os dois autores: o papel da inflação no desenvolvimento brasileiro nesse período. 

Para Furtado, como visto, a inflação é o agente (no pós Guerra) que permitiria a 

transferência de renda do setor exportador ao setor industrial (com o subsídio à 

importação de maquinários). Ela é, inclusive, esperada quando o processo de 

desenvolvimento continua e se tem uma forte restrição externa. Para Delfim, a inflação 

estaria atuando em sentido oposto àquele discutido por Furtado: a inflação seria a forma 

como a economia encontrara de impedir que os recursos saíssem da cafeicultura. Pois, a 

compra do café, ao ser realizada por emissão de papel-moeda, atuava no sentido de 

desvalorizar-se o câmbio, incentivando ainda mais a produção de café. A maior produção 

de café se refletia em i. menor entrada de divisas – diminuindo o desenvolvimento 

brasileiro – e exigindo uma maior intervenção no período seguinte, a qual exigiria mais 

emissão de papel moeda; e, ii. A retenção de recursos da economia na produção de café, 

que significa maior custo para o resto da economia, e portanto maior inflação.  

                                                           
44 Furtado[1959], p.327. 
45 Furtado[1959], p.328. 
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 Entende-se, que somente um governo de “força”, como fora o de Getúlio Vargas, 

conseguira atuar no sentido de se ir contra os interesses dos produtores de café, 

penalizando os menos produtivos com a queima (e, portanto, os obrigando a atuar em 

outras atividades) e direcionando a economia para que conseguisse encontrar uma 

salvação sã para a dependência deletéria da economia cafeeira. É, exatamente, a falta de 

um governo de força, para eliminar a produção inútil de café, e a frouxidão de um governo 

demagogo que tenta agradar a todos (e por isso a inflação)46, tanto cafeicultores47 quanto 

industriais que causaria a inflação. Essa inflação comprometeria a economia, ao se 

dificultar a buscar de alternativas ao café, condenando-a, no limite, a um aumento da 

monocultura. Como o café era o grande entrave do desenvolvimento brasileiro, a política 

do governo estaria condenando o Brasil. Assim, a tentativa de se ajustar a várias 

demandas da população, criava uma política demagoga que não levava a lugar algum. 

Empurrava-se de um lado ao outro, sem se sair do lugar. 

 Já para Furtado, nessa interpretação, a saída encontrava-se na ampliação do 

mercado interno, a qual possibilitaria a maior expansão da indústria, e finalmente, o 

livramento do impeditivo externo ao desenvolvimento. Essa ampliação, então, estaria 

localizada em especial no Nordeste, o qual ainda padecia de estruturas arcaicas e que não 

se mudaria facilmente. Qual uma boa forma de se tirar o poder do setor ligado à 

exportação, e dos arcaicos produtores nordestinos? Destinar esse poder aos consumidores 

dos produtos produzidos nacionalmente. 

 Com essa exposição de fatos, pode-se tentar entender por que para um autor, a 

democracia se fez, depois, como fator de grande preponderância para o desenvolvimento 

do país, e por que, ao outro, o desenvolvimento pode ocorrer, sendo considerado o Czar 

                                                           
46 Delfim escreve um ano antes de publicar esse livro: “o governo, (...) pode continuar calmamente em sua 

política de déficits orçamentários (...) pois a inflação dá uma impressão de prosperidade geral " 

DELFIM NETTO, Antônio.  "Algumas das origens das atuais dificuldades do comércio". in: Digesto 

Economico. São Paulo, Ano XIV, Número 139, Jan/Fev., 1958, pp.142, grifos meus. 
47 Também escreveu: "O Sr. Juscelino Kubistchek adiou, de fato, a “marcha da produção” sôbre o Rio de 

Janeiro, mas teve de por isso um preço que ainda não se sabe ao certo qual será.”  . DELFIM NETTO, 

Antônio.  "O Preço do Café e a Expectativa dos Importadores". in: Digesto Economico. São Paulo, Ano 

XIII, Número 137, Set./Out., 1957, p.65. A “marcha da Produção" foi um movimento formado por 

cafeicultores, idealizado apenas, que intencionava marchar em caravana até o palácio do catete no Rio de 

Janeiro em outubro de 1958 contra as políticas adotadas para o café, em especial o "confisco cambial". Em 

sua maioria, era um movimento de produtores do Paraná. Liderados por Álvaro Godoy, residente de 

Londrina e Presidente da Associação dos Lavradores do Norte do Paraná. Cf.: Cesário, A. C. C. Nolli, J. 

D. M. A marcha da produção durante o governo JK: discurso e acontecimento. Anais do 33 encontro do 

CERU. pp. 145-176. 
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da economia. Situação a qual se entende (ou, se lhe é atribuído) que todas as decisões são 

tomadas de cima para baixo, removendo-se todas aquelas querelas que impediam a 

melhor alocação de recursos ao desenvolvimento. Para ambos, parece que a demagogia 

estava presente. Contudo, para um, a resposta pode ser um governo de força, e, para outro, 

parece ser, um maior aumento da participação popular. Essa participação, inclusive, 

ajudaria no plano de maior distribuição de renda, aumentando o mercado interno. Para 

outro, a distribuição de renda não entrava em discussão, pois o mercado interno deveria 

servir como subsidiário, diminuindo o custo para às exportações, permitindo um maior 

número de entradas de divisas, o que aceleraria o desenvolvimento econômico brasileiro. 
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