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Resumo 

Este artigo tem como objetivo estudar a industrialização brasileira nas décadas (1930-1960) 
levando-se em conta as transformações ocorridas no capitalismo global. Considerando-se que 
com a Crise de 1929 a economia passou por um processo de “fechamento” e que para atender a 
demanda interna houve a necessidade da industrialização, percebe-se que esta foi feita com base 
na industrialização por substituição de importações, sobretudo a partir da vinda das filiais das 
empresas multinacionais que ganham força no pós-Segunda Guerra. Devido a isso, será possível 
discutir no artigo, que a vinda dessas grandes empresas serviu para aprofundar o caráter de 
dependência de países como o Brasil, pois estas retiram o poder das mãos do Estado no qual 
essa situação foi caracterizada de capitalismo pós-nacional. 
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Abstract 
This article aims to study the Brazilian industrialization in the decades (1930-1960) taking into 
account the transformations that occurred in global capitalism. Considering that with the Crisis 
of 1929 the economy underwent a process of "closure" and that to meet domestic demand there 
was a need for industrialization, it is perceived that this was done on the basis of import 
substitution industrialization, From the subsidiaries of the multinational companies that gain 
strength in the post-Second War. Due to this, it will be possible to discuss in the article, that the 
coming of these great companies served to deepen the dependency character of countries like 
Brazil, since these take the power from the hands of the State in which this situation has been 
characterized of post national capitalism. 
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Na década de 1920 o Brasil passou por um importante processo de 

transformação econômica. Ainda que o país nesse período estivesse assentado sobre a 

atividade primário exportadora, as transformações impressas ficarão marcadas por meio 

de um novo padrão de acumulação, tendo como base a industrialização e a urbanização, 

que tem início após a Crise de 1929.O país passaria a ter um crescimento para dentro, 

com correspondente mudança na capacidade produtiva, passando do modelo primário 

exportador para a industrialização com base na substituição de importações. Em suma, a 

Crise de 1929 representou para o Brasil a queda de preços e redução do volume dos 

produtos exportados (café principalmente) devido ao colapso financeiro nesse período 

que acabou atingindo a economia mundial. Os efeitos dessa crise no Brasil podem ser 

percebidos pela impossibilidade de o país se manter inserido no sistema de divisão 

internacional do trabalho enquanto exportador de matérias-primas para os países 

centrais. O contexto geral da crise desse sistema para as economias exportadoras se dá 

por duas vias complementares, a redução dos preços e dos volumes de produtos de 

primários exportados. Segundo Cohn (s/d):  

No que concerne ao volume das exportações, ele tende a reduzir-se 
por efeito da diminuição relativa do seu consumo nos países 
importadores (quando aumenta a renda dos consumidores, eles tendem 
a diversificar as suas necessidades, ao invés de simplesmente 
consumirem mais produtos alimentícios); também, pela criação de 
novos centros produtores, nesses países mesmos ou em áreas 
dominadas por eles; e, no caso das matérias-primas, pela criação de 
sucedâneos sintéticos. No caso dos preços, o mais importante não é a 
sua queda em termos absolutos, de vez que essa admite recuperações 
periódicas, mas a contínua desvantagem que eles levam no confronto 
com os preços dos produtos manufaturados. Disso decorre a bem 
conhecida impossibilidade de manter-se o esquema clássico da 
“divisão internacional do trabalho”, segundo o qual uma parte do 
mundo se especializaria em produzir alimentos e matérias-primas para 
fornecê-los a outra parte em troca de produtos manufaturados que esta 
produziria [...] (COHN, s/d, p. 285). 
 

O processo em que as economias primário-exportadoras modificaram seu modo 

de inserção no sistema da divisão internacional do trabalho foi qualificado por Furtado 

(2003) de “fechamento”, o qual possui duas formas: “A primeira consistiu 

simplesmente em reversão dos fatores antes utilizados em atividades dependentes do 

setor externo ao âmbito da economia pré-capitalista, na agricultura ou no artesanato. A 

segunda consistiu na industrialização” (FURTADO, 2003, p. 137). 

A existência de uma demanda interna em expansão somada ao declínio da 

economia primário-exportadora fez com que surgissem transformações no sistema 
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produtivo brasileiro. É a partir disso que se pode perceber que um novo processo de 

especialização internacional surgiria, isto é, a substituição de importações. Esse 

processo significou o esforço de tentar diversificar a estrutura produtiva. Entretanto, 

esse esforço tinha de ser grande, visto que se exigia uma vultosa acumulação. Como a 

demanda pela modernização2 já era bem diversificada e os investimentos industriais 

tendiam a ser dispersos, isso fazia com que as indústrias não adquirissem solidez. Dessa 

forma, as economias tendiam a se fechar, pois quanto mais o processo de diversificação 

avançasse mais a produtividade tendia a ser baixa. As economias que se 

industrializavam pela substituição de importações assumiam duas características 

centrais de acordo com Furtado (1980a, p. 130):  

[...] um muito baixo coeficiente de importação de produtos 
manufaturados finais, portanto uma aparente autonomia no que 
respeita ao abastecimento interno de produtos manufaturados, e uma 
total incapacidade para competir nos mercados internacionais desses 
produtos. Mais avançavam pelo caminho da diversificação, mais baixa 
era a produtividade. O fechamento refletia não somente o declínio ou 
lento crescimento das exportações tradicionais, mas também a 
incapacidade para criar novas linhas de exportação a partir dos setores 
produtivos que estavam em expansão. 

A partir desse contexto de economias fechadas é que o Estado atua para criar 

indústrias de base. Contudo, a criação dessas indústrias não conseguiu reverter a 

situação que se fazia presente. Como esclarece Furtado (1980a, p. 131):  

A iniciativa dos Estados no sentido de criação de indústrias de base 
deu certamente maior espessura à atividade industrial, mas de 
nenhuma forma modificou qualitativamente o quadro [...] cujas 
características principais eram  as seguintes: a) dependência vis-à-vis 
da exportação de uns poucos produtos primários; b) dependência 
crescente com respeito à tecnologia utilizada, mesmo quando se 
desenvolvia uma indústria local de equipamento; c) demanda 
demasiadamente diversificada, relativamente ao nível de acumulação 

                                                           
2A ideia de modernização encontra-se intimamente relacionada as características dos países 
subdesenvolvidos, isto é, aqueles que assumem a forma de um processo de modernização, acionado por 
meio da demanda de consumo. Isso significa que um novo estilo de vida disseminado na sociedade, em 
grande medida restrito às burguesias teve início graças à importação de produtos novos, enquanto os 
processos produtivos permaneciam antigos, nos padrões tradicionais, não havendo internalização 
substantiva de progresso técnico. De acordo com Furtado (1992): “O subdesenvolvimento é fruto de um 
desequilíbrio na assimilação das novas tecnologias produzidas pelo capitalismo industrial, o qual favorece 
as inovações que incidem diretamente sobre o estilo de vida. Essa proclividade à absorção de inovações 
nos padrões de consumo tem como contrapartida o atraso na absorção de técnicas produtivas mais 
eficazes. É que os dois métodos de penetração de modernas técnicas se apoiam no mesmo vetor, que é a 
acumulação. Nas economias desenvolvidas existe um paralelismo entre a acumulação nas forças 
produtivas e diretamente nos objetos de consumo. O crescimento de uma requer o avanço da outra. É a 
desarticulação entre esses dois processos que configura o subdesenvolvimento (FURTADO, 1992, p. 41-
42).  
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alcançado, e d) não aproveitamento pleno das possibilidades da 
tecnologia utilizada, em razão da dispersão dos investimentos. 

Assim, a dinâmica das economias subdesenvolvidas será, sobretudo, 

influenciada por conta de modificações estruturais nas economias centrais. Ou seja, os 

Estados Unidos que surgiam como a potência hegemônica principalmente após a 

Segunda Guerra trataram de reconstruir o sistema capitalista por meio da integração dos 

mercados nacionais dos países centrais, isto é, a integração derivava da ideia de que as 

empresas destes países passariam a estruturar-se globalmente. Esse processo de 

unificação no centro seria o fator de acumulação no período, no qual a tecnologia que se 

difundia era dos Estados Unidos e a concentração do poder econômico favorecia as 

empresas com capacidade de ação global.  

Entretanto, na periferia essa modificação adquiria significação, pois enquanto o 

capitalismo dos sistemas nacionais, tutelados por Estados rivais, era nacionalista, ou 

seja, voltado para a integração interna, o capitalismo das grandes firmas era 

cosmopolita, isto é, orientado para o livre-cambismo e a livre transferência de recursos 

entre países (FURTADO, 1980a).  

Furtado mostra que no período anterior à Segunda Guerra, o capitalismo dos 

Estados Nacionais encontrava-se orientado por Estados rivais em competição que 

visavam integrar seu espaço econômico internamente, dentro da sua própria nação. 

Contudo, no pós-Segunda Guerra essa orientação se modifica, pois os Estados Unidos 

ao unificar o espaço econômico no centro permitiram que o processo de acumulação se 

acelerasse. O poder econômico ao se concentrar nas mãos das empresas fez com estas se 

expandissem para outras áreas do globo. As grandes empresas com capacidade de ação 

global significaram para a periferia um capitalismo cosmopolita pelo fato dessas 

empresas não terem como objetivo a unificação dos mercados da periferia com os do 

centro, mas ampliar seu comércio, garantir sua autonomia e seu espaço de acumulação 

nos países atrasados e, portanto, retirar das mãos dos Estados nacionais periféricos seu 

poder de decisão e controle. Este período do pós-guerra Furtado denominará de pós-

nacional, justamente pelas transformações no papel do Estado Nacional. Para 

compreensão dos anos 1930 até o fim dos anos 1950, este capítulo contempla as 

seguintes seções além desta introdução: a seção 2 que trata sobre o primeiro governo 

Vargas (1930-1945); a seção 3que discute sobre o pós-Segunda Guerra Mundial; a 

seção 4que tenta compreender o Brasil no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial a 

partir do segundo governo Vargas (1951-1954); a seção 5) que discute sobre a 
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industrialização pesada dos anos JK bem como sobre a questão do subdesenvolvimento 

em meio a industrialização pesada. E por fim na seção 6 são feitas as conclusões. 

 

 

O primeiro Governo Vargas (1930-1945): principais características 

 

As políticas econômicas3 empreendidas para recuperação do setor cafeeiro foram 

importantes para criação e desenvolvimento de um mercado interno. Furtado (2007) 

considera que ao garantir preços mínimos de compra bem como a remuneração dos 

produtores, foi possível garantir o nível de emprego na economia exportadora e nos 

setores ligados ao mercado interno e evitar uma contração na renda monetária e, 

portanto, fomentar a renda nacional. Assim, a política econômica feita por Vargas a 

partir dos anos 30, particularmente nos anos 1931, visava à recuperação da renda e do 

emprego, o que permitiu superar os efeitos da crise cafeeira.  

Para Furtado (2007), não se tratava apenas de recuperar os preços do café, mas 

defender os interesses cafeeiros e, é nesse sentido, que houve a recuperação da 

economia e o desenvolvimento de um setor ligado ao mercado interno (FURTADO, 

2007). Contudo, a política econômica de recuperação da renda não decorreu da 

intencionalidade governamental, tratou-se apenas de uma política anticíclica: 

Praticou-se no Brasil, inconscientemente, uma política anticíclica de 
maior amplitude que a que se tenha sequer preconizado em qualquer 
dos países industrializados [...]. É, portanto, perfeitamente claro que a 
recuperação da economia brasileira, que se manifesta a partir de 1933, 
não se deve a nenhum fator externo, e sim à política de fomento 
seguida inconscientemente no país e que era um subproduto da defesa 
dos interesses cafeeiros (FURTADO, 2007, p. 272). 

Nesse sentido, para Furtado, a política econômica seguida pelo governo Vargas 

foi, portanto, apenas um reflexo da situação criada pela crise cafeeira e empreendida 

para defender os interesses cafeeiros. 

Diversos autores apontam que a política de intervenção feita por Vargas em 

1930 é caracterizada pelo nacional-desenvolvimentismo (BASTOS, 2006). Nesta 

                                                           
3Para Cano (2005), a política empreendida pelo governo Vargas visando recuperar a renda e o emprego, 
permitiu que alguns problemas da crise cafeeira fossem superados e que parte da demanda efetiva fosse 
satisfeita. “Já a partir de 1931, Vargas inicia a política econômica de recuperação da renda e do emprego, 
superando parte dos efeitos da crise cafeeira e, com isso, sustentando grande parte da demanda efetiva. 
Mantida esta em alto nível e contrastando com o reduzido volume de divisas para importar, a demanda 
interna tornava-se cativa para a produção industrial e agrícola, reduzindo o coeficiente de importações de 
19,8% para 10,5% em 1939. Com isto, expandiram-se sobremodo as trocas inter-regionais, reforçando o 
processo de formação e integração do mercado nacional (CANO, 2005, p. 6). 
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interpretação, esta política não foi algo pronto, mas uma estratégia que foi se definindo 

ao longo do tempo, por meio de tentativas e erros, com objetivos parciais, e 

implementação de políticas e esferas de atuação do Estado e do mercado, no que diz 

respeito às empresas estatais, às filiais estrangeiras e às empresas privadas brasileiras.  

O nacional-desenvolvimentismo de Vargas tinha como ponto principal vincular 

o Estado ao desenvolvimento do país, com vistas a fomentar as atividades industriais 

juntamente com a diversificação do mercado interno. Para isso seria necessário superar, 

segundo Bastos (2006, p. 241): “(i) a especialização primário-exportadora: e (ii) a 

valorização ufanista das riquezas naturais, associada à ideologia da vocação natural 

(passiva) do Brasil para exploração primária de suas riquezas”. 

Contudo, a política de intervenção do governo Vargas sofreria algumas 

mudanças ao longo do tempo, pois a importância da industrialização pesada e da 

infraestrutura de base aumentou. Nesse sentido, desenvolver o país significou cada vez 

mais a redução da dependência por insumos industriais e energéticos importados no 

qual para implementar os objetivos do ideário nacional-desenvolvimentista foram 

ampliadas posteriormente a regulação do mercado à distância e a criação de empresas 

estatais.  

O governo Vargas, ao querer regular as atividades das empresas dos setores de 

siderurgia, petróleo e energia elétrica, à medida que na década de 1930 o governo 

procurava superar os efeitos da crise econômica e destinar os recursos para o 

desenvolvimento e novas atividades no que diz respeito à diversificação do mercado 

interno acabou se confrontando com os interesses das filiais estrangeiras. Não foram 

somente as filiais que entraram em choque com o governo Vargas, mas também o 

Estado Nacional com os credores externos, pelo fato do Estado declarar moratória à 

dívida externa e a acumulação de atrasados comerciais para financiar algumas 

importações consideradas importantes. Mas os conflitos não ficaram somente por aí, 

eles também estiveram relacionados com os interesses locais. A implementação do 

ideário nacional-desenvolvimentista exigia o fortalecimento dos poderes decisórios e 

materiais do Estado Nacional, no qual para isso, Vargas intervinha na economia para 

alcançar seus objetivos ao buscar concentrar recursos decisórios e financeiros nas mãos 

do Estado para superar os obstáculos de uma industrialização tardia e conseguir alcançar 

seus objetivos desenvolvimentistas, fato este que provoca choques entre o governo e os 

interesses locais (BASTOS, 2006).  
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Com a Crise de 1929 é possível perceber que as ideologias liberais passaram a 

ser nacionalizantes nos países centrais e periféricos, isto é, com as lideranças do Estado 

à frente das decisões do país. Por meio do nacional-desenvolvimentismo Vargas buscou 

limitar a ação das empresas estrangeiras no país, contudo adotou uma postura mais 

cautelosa em alguns aspectos. Em meio à crise internacional dos anos 1930 o governo 

minimizou os conflitos com os investidores estrangeiros, assumindo uma postura 

cautelosa como na questão da renegociação da dívida pública externa e a redefinição 

das prioridades para uso de reservas cambiais escassas. Contudo, Vargas anunciava que 

era preciso regular o mercado e limitar a ação de empresas estrangeiras que antes da 

revolução de 1930 tinham liberdade de ação no país para conseguir manter a segurança 

militar e econômica do país (BASTOS, 2006). O surgimento do Estado Novo de Vargas 

envolvia também uma ruptura nacionalista nos setores das reservas cambiais e do 

pagamento da dívida: “[...] o padrão de negociação da dívida passou a implicar em 

redução substancial dos dispêndios para patamares inferiores à capacidade de 

pagamento brasileira, permitindo a realocação de divisas para as necessidades de 

reaparelhamento militar e obras públicas” (BASTOS, 2006, p. 253). 

Apesar da intervenção do Estado, o governo Vargas era flexível nos setores 

básicos. Para Bastos (2006), essa intervenção está relacionada ao fracasso das tentativas 

de regulação do mercado e por obstáculos para mobilizar recursos para 

empreendimentos estatais. Nesse sentido, o Estado Novo não foi completamente 

nacionalista nos setores de base.  

Portanto, o primeiro governo Vargas (1930-1945) buscou implantar um Estado 

Nacional através da construção do nacional-desenvolvimentismo. Nesse primeiro 

momento, o desenvolvimento econômico do país foi orientado por um Estado que 

buscou minimizar a participação do capital estrangeiro, com exceção nos setores de 

base em que o governo era mais flexível, mas que, portanto tratava-se nesse momento 

de possibilitar o desenvolvimento das atividades industriais com o objetivo de superar a 

especialização na exportação de produtos primários e a exploração de nossos recursos 

pelos estrangeiros.  

Para entender, contudo, os limites desse nacional-desenvolvimentismo de 

Vargas é necessária a compreensão do período do imediato pós-Segunda Guerra 

Mundial. Em linhas gerais, após a Segunda Guerra Mundial foram criadas as condições 

para que os Estados Unidos provocassem importantes modificações na estrutura do 

sistema capitalista através de um plano que consistia na defesa das nações ocidentais, 
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mas que na realidade serviu mais como um processo para fortalecer os interesses norte-

americanos. Os Estados Unidos no pós-Segunda Guerra ao colocarem em prática o 

plano de reconstrução da Europa e do Japão, países devastados pela guerra, buscou 

ampliar o imperialismo norte-americano para essas áreas e para os países periféricos. 

Nesse sentido, pode-se perceber que nesse momento houve aparentemente a tentativa de 

unificação das economias desenvolvidas e subdesenvolvidas, por meioda criação de 

mecanismos multilaterais que pareciam estar encarregados de criar nessa fase um novo 

sistema de divisão internacional do trabalho. Porém, tal fato se traduziu na realidade dos 

países periféricos na configuração de um Estado Nacional com redução de sua 

autonomia relativa, diminuindo as possibilidades de garantir o desenvolvimento 

econômico nacional.  

O marco mais característico do capitalismo em sua etapa evolutiva 
atual reside em que prescinde de um Estado, nacional ou 
multinacional, com pretensões de estabelecer critérios de interesses 

gerais disciplinadores do conjunto da atividade econômica. A doutrina 
que presidiu o novo ordenamento era essencialmente a reconstituição 
da ideologia liberal inglesa, que serviria para justificar a ponta de 
lança para implementação do antigo sistema de divisão internacional 
do trabalho. Os acordos de Bretton Woods (1944) conferiram ao dólar 
funções de moeda reserva similares as que tivera a libra na época em 
que mais da metade das exportações de manufaturas mundiais se 
originaram em portos ingleses. A Carta de Havana e a criação do 
GATT (1948) definiram os fundamentos de justificação e dos 
mecanismos de operação para assegurar uma destruição das barreiras 
do comércio entre as economias capitalistas. Ao contrário do que se 
pensa geralmente, a formação do Mercado Comum Europeu não 
estava em desacordo com essa linha evolutiva. Dentro do espírito do 
GATT o desmantelamento das barreiras tarifárias pode limitar-se a 
uma sub-região [...] assim que se espera que a sub-região tenda a 
ampliar-se. O caso do Mercado Comum Europeu [...], este enfoque 
levava a esperar que a evolução se desse em sentido da expansão 
dentro da própria Europa Ocidental e, subsequentemente, a formação 
de um espaço unificado no Atlântico Norte (FURTADO, 1980b, p. 
114, tradução nossa). 
 

Neste sentido, o elemento característico do capitalismo pós-nacional é que o 

Estado não é capaz de garantir o desenvolvimento econômico nacional, devido à força e 

poder da empresa oligopólica e financeira nos países atrasados (FURTADO, 1980b). 

 

 

O pós-Segunda Guerra Mundial: a constituição do período pós-nacional 
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O período do pós-Segunda Guerra Mundial foi, como destacado de forma breve 

anteriormente, denominado de pós-nacional por Furtado. Esse termo significa a 

mudança estrutural do sistema econômico internacional. Nesse momento histórico, fica 

claro que o poder de coordenação passa às mãos das grandes empresas e o poder do 

governo dos países em que as multinacionais se instalam não se sobrepõe à empresa 

oligopólica e financeira.  

As grandes empresas, que reúnem um crescente poder dentro das 
novas estruturas, todavia não possuem um estatuto definido. Os 
recursos líquidos ou semilíquidos de que dispõe essas grandes 
empresas, chamadas multinacionais, são na atualidade muito 
superiores a das reservas de todos os bancos comerciais do mundo 
capitalista, particularmente se se tem em conta que não pode 
disponibilizar as reservas em ouro. Os recursos que transitam pelo 
mercado financeiro internacional e que escapam do controle de 
qualquer autoridade monetária somam centenas de milhares de 
milhões de dólares. Desta maneira existe uma esfera de decisões que 
não se confunde com os quadros institucionais, controlados pelos 
estados nacionais. Tudo sucede como se houvesse surgido uma nova 
dimensão em que o sistema de decisões econômicas que escapa dos 
mecanismos programados de ação dos governos, quer sobre o plano 
nacional ou internacional. Em síntese, os governos não tem, dentro do 
quadro institucional atual, possibilidade de coordenar a ação que pode 
exercer todo um conjunto de poderosos agentes do sistema capitalista. 
Se existe coordenação é realizada pelos oligopólios e pelos consórcios 
financeiros, em que se manifesta a presença dos governos pela pressão 
que exercem sobre um ou outro agente (FURTADO, 1980b, p. 118-
119, tradução nossa). 

 

Segundo Furtado trata-se de “uma dessas fases da história em que o grau de 

incerteza com respeito ao futuro passa a cota de tolerância, pondo em risco a coesão 

social e tornando particularmente difícil a tarefa de governar” (FURTADO, 1992, p. 

14). 

A modificação importante na economia internacional com a constituição do pós-

nacional não é só o campo de ação das empresas transnacionais, mas um desajuste 

estrutural global, crise financeira internacional e o aumento da dívida por parte dos 

países subdesenvolvidos. É nesse sentido que a tentativa de unificar os mercados 

nacionais no pós-Segunda Guerra Mundial não se tornou realidade.  

O processo de integração dos mercados nacionais – processo que 
operou como principal motor do forte crescimento do período 1948-73 
– não conduziu propriamente à formação de um sistema econômico 
global e, sim, a um conjunto de grandes subsistemas, cujas relações 
mútuas estão longe de ser simétricas. A amplitude da integração pode 
ser aferida pelo fato de que o intercâmbio comercial entre as 
economias capitalistas desenvolvidas cresceu com intensidade duas 
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vezes maior do que o produto agregado dessas economias 
(FURTADO, 1992, p. 14). 
 

O processo de integração dos mercados ao não formar um sistema econômico 

nacional fez com que os Estados nacionais não conseguissem se dotar de um aparelho 

institucional capaz de coordenar e controlar sua economia. A constituição do período 

pós-nacional é marcada, portanto, pela instalação das empresas transnacionais nas 

economias periféricas que retiram das mãos do governo desses países seu poder 

autonomia, isto é, colocam os Estados nacionais numa posição subordinada aos seus 

interesses. Esse fato serve para aprofundar ainda mais o caráter de dependência de 

economias periféricas, como a brasileira, visto que a concentração da renda tende a se 

agravar devido ao fato de que nem toda a população consegue se beneficiar dos 

aumentos de produtividade por meio da elevação do salário real e, portanto, conseguir 

consumir os produtos que são introduzidos no mercado. Sem contar que com a 

transferência das estruturas financeiras dos países do centro para a periferia fez com seu 

campo de ação aumentasse ainda mais e colocasse o país numa posição de maior 

dependência. 

A hegemonia norte-americana que se evidenciou em grande medida neste 

período do pós-nacional se deu, entre outros aspectos, por meio dos acordos de Bretton 

Woods. De acordo com Moffit (1984), em 1944, 44 países participaram dos acordos de 

Bretton Woods para fazer um esboço de um plano criando uma ordem econômica do 

pós-guerra. Esse acordo tinha uma característica singular, pois garantia acesso 

automático a créditos aos países, para que estes ajustassem suas dificuldades 

financeiras.  

Com o sistema de Bretton Woods aprovado, os Estados Unidos foram o país que 

mais se beneficiaram, tornando-se a nação mais rica do mundo. A Europa e o Japão 

foram países que conseguiram se recuperar da guerra e competiram com os norte-

americanos, após sua reconstrução. O Brasil tiraria certa vantagem dessa ordem pelo 

fato de conseguir se industrializar ao ser escolhido como local de expansão pelas 

grandes empresas. No entanto, deve-se ressaltar que a opção das corporações para 

enviarem parte de suas estruturas produtivas para o país está atrelada ao fato dessas 

empresas encontrarem facilidades para se instalarem no país, com vistas a grandes 

lucros, e, portanto, influenciando as ações do Estado (e da própria forma de 

industrialização) no sentido da sua lógica. 
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O acordo de Bretton Woods era composto por duas ideias principais: a primeira 

é que os Estados Unidos seriam a potência hegemônica, já que haviam emergido da 

Segunda Guerra Mundial muito bem estruturados e preparados para se expandir. A 

segunda é porque tinham um forte poder militar. Portanto, com o desenrolar da Primeira 

Guerra Mundial a posição hegemônica da Grã-Bretanha chegou ao fim e este país 

desvinculou a libra do ouro. Consequentemente os Estados Unidos assumiram o papel 

de grande credor internacional. Depois da Primeira Guerra Mundial, o dólar americano 

era a única moeda mundialmente aceita pelo comércio internacional.  

A hegemonia norte-americana vinculou-se ao dólar como padrão monetário, 

sobretudo, no pós-Segunda Guerra Mundial. Entre 1946 e 1950 vários mecanismos 

foram criados para transferir dólares dos Estados Unidos para a Europa. Moffitt (1984) 

destaca que estes acordos serviam para proporcionar um clima monetário estável para 

facilitar a retomada do comércio internacional. Tinha-se também como proposta 

estabelecer novas regras de comércio no qual o Fundo Monetário Internacional (FMI) 

ficaria encarregado de fazer os países cumprirem o acordo. “[...] o FMI ficou incumbido 

de policiar o comércio e as práticas monetárias dos países membros” (MOFFIT, 1984, 

p. 20). O FMI foi, segundo Wachtel (1988): 

[...] a grande realização de Harry Dexter White. Sua tarefa era 
estabilizar as taxas de câmbio estrangeiras segundo um conjunto de 
normas aceitas por todos, a fim de estimular o desenvolvimento do 
comércio entre as nações. As mais sérias desavenças entre White e 
Keynes visualizava um banco central mundial que acompanhasse a 
contabilidade de cada país, permitindo empréstimos, até certo limite, 
através de saques a descoberto, e fazendo a compensação de 
transações financeiras entre parceiros comerciais. Juntamente com 
estas funções, Keynes propunha uma nova moeda internacional – o 
bancor – a ser utilizada em transações internacionais e que seria, em 
grande parte, independente de qualquer moeda nacional. Isto 
enfraqueceria o poder do dólar, submetendo-o ao bancor. O plano de 
White era mais modesto: limitava o papel do FMI à estabilização das 
taxas de câmbio e rejeitava os outros aspectos do plano de Keynes, 
especialmente a idéia do bancor. Com isto, White garantiu o reinado 
supremo do dólar na economia mundial, uma vez que nenhuma outra 
moeda nacional podia concorrer com a moeda americana em questões 
de supremacia econômica (WACHTEL, 1988, p. 56). 
 

Em 1947 o FMI passou a ser auxiliado pelo Acordo Geral sobre Tarifas e 

Comércio (GATT). Segundo Moffitt (1984), na área monetária os acordos queriam 

estabilidade e flexibilidade no qual a maioria das grandes nações atrelaram suas moedas 

ao ouro. Entretanto, quando os governos se preocuparam com os problemas do 

desemprego, o padrão-ouro teve seus dias contados. A solução para essa situação do 
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padrão-ouro pelo Bretton Woods foi criar um padrão completo de papel-moeda e um 

retorno ao padrão-ouro. Assim, para assegurar a estabilidade monetária o acordo 

estabeleceu taxas de câmbio fixas entre as moedas nacionais no qual quando os países 

desejassem mudar o valor de suas moedas, deveriam aguardar aprovação do FMI.  

O Banco Mundial também foi uma das instituições criadas para realização do 

acordo, no qual seu nome oficial descrevia suas funções: Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) no qual o principal representante foi Keynes. 

Sobre o BIRD, destaca Wachtel (1988):  

O papel do BIRD era levantar capital, principalmente nos EUA e na 
Grã-Bretanha, e usar dólares e libras para fazer empréstimos aos 
países europeus devastados pela guerra. Esses empréstimos 
destinavam-se a projetos essenciais de reconstrução – estradas, 
energia elétrica, trânsito de massa, etc. Hoje, o Banco Mundial faz 
empréstimos somente aos países mais pobres do mundo. Esta 
mudança de orientação do banco ocorreu por volta de 1960; até então, 
suas atividades de empréstimos eram voltadas para a Europa 
(WACHTEL, 1988, p. 51). 

Portanto, o BIRD foi criado e planejado para facilitar a reconstrução da Europa 

por meio de empréstimos aos países devastados. Assim que a reconstrução se firmou, os 

Estados Unidos tornaram-se o maior mercado para a produção mundial. Contudo, a 

exportação de capital pelo BIRD logo se tornou insuficiente para satisfazer as 

necessidades europeias. Por conta disso, Harry S. Truman, que foi presidente dos 

Estados Unidos (1945-1953), inaugurou dois grandes programas de exportação de 

capital. Os programas eram o Assistência Ponto Quatro, destinado à Grécia e à Turquia, 

e o Plano Marshall, que manteve o fluxo de dólares dos EUA para a Europa a fim de 

ajudar a reconstruí-la. Assim, esses empréstimos bilaterais constituíram-se na segunda 

forma de exportar dólares para o mundo. A terceira forma foram as bases militares que 

eram pagas em dólares e o quarto mecanismo foi por meio das multinacionais 

americanas (WACHTEL, 1988). 

Moffit (1984) aponta que o que permitiu a recuperação do pós-guerra não foram 

os acordos de Bretton Woods, mas a Guerra, que possibilitou o surgimento do Plano 

Marshall4 que seria essencial para evitar a dominação comunista da Europa. Nesse 

                                                           
4Em 1947, o governo norte-americano enviou ao Congresso um projeto de lei relativo à criação do Plano 
Marshall. Segundo Block (1980), o pedido ao Congresso autorizava 6.800 milhões de dólares para os 
primeiros quinze meses do programa e de 17.000 milhões de dólares para os quatro anos do 
programa.Foram estabelecidas três metas econômicas pelo Plano Marshall, a saber: “[...] a restauração do 
multilateralismo, a estabilidade dos preços e a recuperação da produção” (BLOCK, 1980, p. 139). Cada 
meta econômica foi determinada com o seguinte objetivo: restauração do multilateralismo (abertura das 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
A Industrialização Brasileira Diante das Transformações no Capitalismo Global Entre as 

Décadas de 1930 a 1960 

 

13 

sentido, quando o Plano Marshall foi aprovado é que o sistema monetário de Bretton 

Woods começou a funcionar, colocando o dólar como a moeda principal. O sistema 

ouro-dólar era superior ao padrão-ouro, pois com os dólares era possível criá-los e 

remetê-los em direção ao comércio mundial. A forma como os Estados Unidos 

expandiram sua oferta de moeda internacional foram através dos déficits do seu balanço 

de pagamentos. 

As diretrizes seguidas pelo Plano Marshall permitiram que os Estados Unidos 

conseguissem responder ao mesmo tempo a todo um conjunto de problemas 

interrelacionados. Assim, segundo Block (1980): os Estados Unidos por meio do Plano 

Marshall conquistaram um meio para o financiamento de um grande superávit de 

exportação e de influenciar a economia da Europa Ocidental. O Plano Marshall 

significou uma vitória de propaganda para a política externa norte-americana. Além 

disso, restaurou o poder industrial da Alemanha. Ao se recuperarem dos efeitos 

provocados pela guerra, alguns países também passaram a exportar filiais de suas 

empresas para as periferias e até mesmo para os Estados Unidos. 

 

 

O Brasil no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial: o segundo governo Vargas 

 

Para entender o contexto brasileiro em meio aos desdobramentos do período do 

pós-Segunda Guerra Mundial, é necessário compreender o segundo governo Vargas 

(1951-1954) e suas políticas especialmente em relação ao grande capital internacional, 

que, como ressaltado anteriormente, procurará novos espaços de acumulação na 

periferia do sistema capitalista.  

O segundo governo Vargas foi marcado por um período de baixa 

internacionalização produtiva. Essa situação se deve a dois fatores, a saber: o padrão de 

acumulação e o caráter nacionalista do governo. De acordo com Campos (2009, p. 43):  

O padrão de acumulação capitalista como um todo – não amadurecido 
o suficiente, nesse período, para impulsionar a descentralização 
produtiva dos oligopólios internacionais para a periferia – e o 
desenvolvimento econômico lastreado por certo nacionalismo 

                                                                                                                                                                          

economias européias para o mundo); estabilidade de preços (não pode ter ambiente inflacionário, pois, a 
grande corporação está vindo para a Europa); recuperação da produção: (Estados Unidos ajudam seu 
próprio concorrente). Contudo, apesar da sua implementação, o Plano teve limites de êxito, pois a Europa 
não conseguiu se sustentar. Assim para que a economia da Europa Ocidental se fizesse autosuficiente em 
dólares em uma economia mundial aberta era necessário mudanças estruturais no comércio mundial, e 
com isso é que o Plano alcançou seus limites. 
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impediram de constituir os elementos-chave para a 
internacionalização do mercado interno brasileiro. A situação truncada 
dessa fase pode ser constatada pelo baixo nível de ingresso de IDE 
líquido no país, se comparado aos reinvestimentos (CAMPOS, 2009, 
p. 43). 

O desenvolvimento industrial no segundo governo Vargas esteve voltado de 

alguma maneira para os interesses nacionais. E, apesar de alguma associação ao capital 

estrangeiro, o governo buscou fazer com que esta se submetesse aos seus interesses. 

Campos (2009) destaca essa questão: 

[...] embora a política econômica varguista fosse aparentemente 
contraditória, a possibilidade de conferir certa inteligibilidade passa 
pelo entendimento de que o seu padrão de desenvolvimento capitalista 
objetivou uma internacionalização de alguma forma submetida aos 
desígnios nacionais. Por isso temos que entender alguns traços da 
política externa e da própria constituição do aparelho estatal, 
identificando-os com a meta maior de implantar as bases da 
industrialização pesada e suas formas de financiamento sem se atar 
necessariamente à dominação externa do capital internacional. A 
criação da Assessoria Econômica foi um exemplo de tal objetivo. A 
tática assumida por esse órgão se valeu basicamente da estratégia 
traçada nas Mensagens Programáticas de 1951, as quais buscavam 
um desenvolvimento da indústria de base com forte intervenção 
estatal, sendo possível se associar ao IDE, contudo, abrir mão do seu 
controle, a ser exercido pelo poder estatal (CAMPOS, 2009, p. 47-48). 

Importante fato a ser destacado é que mesmo com a assessoria, Vargas não 

conseguiu implantar a indústria pesada da maneira como projetou devido à restrição 

sobre o padrão de financiamento no qual os recursos que seriam obtidos dependiam da 

política econômica norte-americana, ou seja, teriam que ser realizados conforme a 

Comissão Mista Brasil-EUA.Outros limites podem ser apontados quando analisado que 

a tentativa de desenvolvimento da indústria brasileira se dava por meio da obtenção de 

empréstimos públicos externos. Nesse sentido, segundo Campos (2009): 

Dentre as realizações programáticas da Assessoria destacamos os 
projetos para exploração de petróleo, produção de aço e 
desenvolvimento do setor químico. Mesmo assim é importante frisar 
que Getúlio Vargas não conseguiu implantar a industrialização pesada 
da maneira que projetou, uma vez que a principal restrição incidiu 
sobre o padrão de financiamento. A frustração dos recursos líquidos 
públicos que seriam captados por meio da política externa norte-
americana, conforme as diretrizes da Comissão Mista Brasil-EUA; a 
incapacidade de dar resposta a essa negativa, buscando centralizar 
recursos internos por uma reforma fiscal ousada em termos de um 
modelo progressivo, além do desinteresse dos IDEs pelo ingresso no 
volume desejado, explicam os limites do projeto industrializante do 
segundo Vargas. O seu interesse em obter empréstimos públicos 
estrangeiros era uma forma de exercer capacidade autônoma no 
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planejamento da industrialização. Diferentemente dos investimentos 
diretos que teriam necessariamente um sentido dado pelo âmbito 
privado, os líquidos, uma vez nas mãos do Estado, poderiam ser um 
instrumento viável para manipular os empresários locais e as 
multinacionais, conforme a escolha de áreas essenciais para a 
industrialização (CAMPOS, 2009, p. 48). 

A forma de obter recursos para o desenvolvimento da indústria no país, isto é, 

através dos empréstimos públicos estrangeiros, colocou em xeque essa ideia devido ao 

contexto internacional do período, a saber: Guerra da Coreia, fim da Comissão Mista 

Brasil-EUA, no qual este fato provocou constantes crises cambiais. Assim, segundo 

Campos (2009): 

[...] o contexto internacional marcado pelo fim da Comissão Mista 
Brasil-EUA, o término da Guerra da Coreia e a mudança do governo 
presidencial norte-americano resgataram a ideia, por parte dos EUA, 
de que o desenvolvimento para a América Latina seria unicamente 
financiado a partir de capitais privados (IDE), e o ambiente 
institucional propício para atraí-los era de total responsabilidade dos 
governos locais. Esse processo repercutiu até mesmo em sucessivas 
crises cambiais, que fizeram a política econômica passar por várias 
reformas de modo a selecionar as importações essenciais e a expandir 
os créditos, a fim de garantir a continuidade no processo de 
industrialização. Vargas procurou também atrair IDEs europeus para o 
setor de transporte, ao mesmo tempo em que manteve sua tentativa de 
barganha com os EUA, utilizando o eventual trunfo das areias 
monazíticas e outros minérios estratégicos militarmente [...] 
(CAMPOS, 2009, p. 49). 

 

Diante dessa situação, a solução encontrada foi reestruturar o sistema financeiro 

nacional do país através de financiamentos de longo prazo com o intuito de prosseguir 

com a industrialização. Nesse sentido, cabia ao BNDE centralizar os empréstimos 

compulsórios deduzidos do imposto de renda destinados para o financiamento de obras 

de infraestrutura e industrialização. Apesar de o BNDE ter como objetivo projetar uma 

indústria pesada, não se configurou como um órgão autônomo na questão da agenda 

creditícia que encontrava-se nas mãos do poder público e por conta disso sua orientação 

acabou sendo por meio de uma intermediação entre o poder público e o privado que 

estava voltado mais para resolver áreas de incerteza financeira e tecnológica com a 

ajuda de empréstimos estrangeiros do que para estabelecer um padrão de financiamento 

autônomo. Contudo, o BNDE foi importante para resolver o problema do petróleo que 

se constituía num elemento de estrangulamento para as contas externas do país 

(CAMPOS, 2009). 
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Pode-se perceber através da análise de Campos (2009) que a forma que Vargas 

buscou implantar a indústria pesada no país foi marcada pela associação do Estado ao 

capital estrangeiro, pois a política econômica que esteve comprometida com a 

industrialização também esteve associada à internacionalização e o padrão de 

desenvolvimento capitalista tentava estabelecer uma hierarquia estatal sobre os 

interesses privados para conseguir internacionalizar a estrutura produtiva conforme os 

interesses nacionais. Outra questão importante a ser ressaltada é que apesar de Vargas 

buscar dotar o país de certa autonomia em relação ao capital estrangeiro ao mesmo 

tempo tal fato era contraditório, visto que algumas restrições estruturais impediam o 

processo de industrialização autônomo, tornando o país dependente do investimento 

estrangeiro. Nesse sentido, segundo Campos (2009): 

Embora Getúlio procurasse imprimir certa autonomia a seu estilo de 
desenvolvimento, as restrições cambiais estruturais internas ao avanço 
industrial tornavam-no dependente da internacionalização. No âmbito 
do padrão de financiamento, por exemplo, a incapacidade de 
conquistar uma autonomia se deu pelos seguintes determinantes: 1) O 
fracasso do sistema financeiro nacional de sobrepor uma dinâmica de 
longo prazo aos objetivos imediatistas dos bancos comerciais; 2) 
Inexistência de um mercado de capitais comprometido com a 
implantação dos setores pesados da economia; 3) Impotência para 
frear a especulação financeira dos entrepostos do comércio externo; 4) 
Uma inflação elevada sem a oferta de créditos como contrapartida às 
empresas mais frágeis; 5) A falta de meios políticos para uma reforma 
tributária que modificasse a concentração de renda. Do ponto de vista 
macroeconômico, a dependência de recursos externos, sejam eles 
empréstimos ou IDE, manifestava-se por uma crise cambial 
determinada pela baixa capacidade de importar originada da 
comercialização de commodities e da crescente importação de bens de 
capital e insumos básicos para a industrialização (CAMPOS, 2009, p. 
53). 

O problema nesse período então para o início da industrialização pesada no país 

estava relacionado tanto à conjuntura externa quanto à conjuntura interna. De acordo 

com Campos (2009): 

[...] a conjuntura externa e as restrições internas não era favoráveis ao 
surgimento da indústria pesada, visto que esta exigia ganhos de escala 
expressivos e uma extensa base de financiamento – indisponíveis, 
tanto por parte da oferta internacional, quanto pela capacidade nativa 
de, no curto prazo e de maneira concentrada, desenvolvê-los. Mesmo 
perante esse difícil desafio, o Estado tentou submeter o capital 
internacional ao seu padrão de desenvolvimento capitalista. O IDE 
que não foi internalizado em setores pesados, assim como o capital 
existente que não se vinculou à expansão produtiva, dotaram 
indiretamente os centros internos de decisão de uma relativa liberdade, 
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do mesmo modo, que havia espaço para a política externa brasileira 
radicalizar o discurso nacionalista (CAMPOS, 2009, p. 53-54). 

Percebe-se, portanto, que a forma encontrada por Vargas para implantar a 

indústria pesada não teve êxito. Seus objetivos não se consolidaram pois o Estado 

encontrava-se associado ao poder externo. A potência hegemônica, as experiências 

autônomas de desenvolvimento latino-americano, a incapacidade de criar uma base 

financeira sólida e a falta de êxito em usufruir de uma internacionalização conforme as 

necessidades econômicas internas, abriu espaço para a recepção de novos IDEs na 

próxima fase (CAMPOS, 2009). 

Sobre as principais características do segundo governo Vargas cabe destacar 

ainda que a economia brasileira passou por uma crise cambial em 1952. Esta provocou 

vários efeitos no país. As consequências desse processo foram:  

A curto prazo, ela induziu a desvalorização de uma moeda cuja taxa 
de câmbio oficial estava fixada, em termos nominais, desde 1939. 
Com isso, o esquema de financiamento dos investimentos industriais 
que dependia do barateamento das importações de bens de capital e 
insumos essenciais sofreu um duro golpe, em um momento crucial do 
processo de industrialização. A incerteza sobre a economia e os 
questionamentos sobre a capacidade de Vargas de conduzi-la no 
sentido do desenvolvimento industrial aumentaram. O impacto 
inflacionário da desvalorização cambial também teve efeito político 
claro, ao reforçar o conflito distributivo agudo que marcaria a fase 
final da experiência política de Vargas. Ademais, a crise cambial 
deixou o governo fortemente vulnerável às pressões dos Estados 
Unidos da América (EUA); e, uma vez que dele dependia para obter 
financiamento compensatório em dólares, enfraqueceu a posição 
brasileira na barganha a respeito da remessa de lucros e, mais 
amplamente, da divisão de tarefas entre filiais estrangeiras e empresas 
estatais nos ramos básicos (BASTOS, 2015,p. 356). 
 

A crise cambial significou de maneira mais geral o esgotamento do 

desenvolvimento industrial baseado no modelo da industrialização por substituição de 

importações, o que serve para mostrar o fracasso do projeto de desenvolvimento 

industrial do governo Vargas.  

A ameaça ao desenvolvimento econômico brasileiro e do processo de 

substituição de importações também foi provocada pela intensificação da Guerra da 

Coreia. Este foi um tema discutido durante a campanha presidencial de Vargas em 

1951. Sua discussão a respeito dessa questão consistia numa crítica ao governo Dutra, 

alegando que este ao bloquear programas de investimentos relacionados à substituição 

de importações de insumos considerados essenciais, e desperdiçar as reservas cambiais 

acumuladas durante a Segunda Guerra com a liberalização de importação de bens de 
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consumo, fez com que a economia brasileira ficasse vulnerável ao desabastecimento de 

insumos (BASTOS, 2015). Nesse sentido, por conta dessa situação, Vargas colocava 

que era necessário acelerar a substituição de importações de bens de produção, bem 

como formar estoques por meio da importação de produtos que fossem essenciais. 

A discussão da necessidade de realização dessa política foi feita porque neste 

momento as reservas cambiais encontravam-se escassas e poderiam diminuir ainda 

mais. Contudo, apesar disso foi feita a escolha pela aceleração da importação de bens de 

capital e insumos, ou seja, a prioridade era a realização do programa 

desenvolvimentista. “A resposta a um problema (o estrangulamento da oferta de bens de 

produção) poderia levar a outro (o estrangulamento cambial)” (BASTOS, 2015, p. 360). 

Fator também a ser destacado que motivava o desequilíbrio cambial estava 

relacionado ao peso da conta de petróleo e derivados. A queda no ritmo das exportações 

provocou o aumento da dependência da economia brasileira frente ao mercado mundial 

de café no qual o peso da conta de petróleo e derivados também aumentava nas 

importações, acompanhando o aumento geral do peso das importações de insumos 

intermediários na pauta comercial. Dessa forma, esse processo provocava um 

estrangulamento cambial (BASTOS, 2015). 

Outra questão que também diz respeito ao desequilíbrio cambial no país 

encontrava-se relacionado ao déficit nas transações líquidas de capital.  

Outro aspecto da vulnerabilidade cambial do país (legado de sua 
condição de espaço de atuação de filiais internacionais) era, naquela 
conjuntura, o impacto deficitário das transações líquidas de capital. 
Embora a renegociação da dívida pública externa em 1943 diminuísse 
significativamente o curso da herança de endividamento legada da 
República Velha, um peso financeiro crescente era assumido pelas 
transferências de lucros e dividendos (BASTOS, 2015, p. 371). 

 
Diante da crise cambial o governo tomou algumas medidas. Dentre elas pode ser 

destacado que Vargas tentou renegociar empréstimos-ponte para liberar atrasados 

comerciais, com pouco sucesso, bem como desvalorizou ao mesmo tempo a moeda 

brasileira através da Lei do Mercado Livre5. Além disso, a Lei do Mercado Livre não 

                                                           
5A Lei do Mercado Livre consistiu no estabelecimento de um mercado livre de câmbio para transações 
financeiras e a criação de três taxas flutuantes, com desvalorização para produtos gravosos. “A Lei n. 
1807 instituiu um mercado livre de câmbio para transações financeiras (regulando entradas e saídas por 
meio de uma taxa de câmbio específica), o que pode ser encarado como uma concessão diplomática às 
pressões estadunidenses. A desvalorização implícita na reforma cambial foi também uma forma de 
compensar os exportadores de produtos ‘gravosos’ pelo fim das operações vinculadas. A lei promoveu a 
criação de três taxas flutuantes, com uma desvalorização implícita para os ‘produtos gravosos’ através da 
venda de parte das divisas (15%, 30% ou 50%, dependendo do produto) no mercado livre. Os 
compradores de divisas nesse mercado eram penalizados por uma taxa de câmbio superior à taxa oficial 
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regulou por muito tempo a política cambial e que o fato mais significativo que esta fez 

no regime cambial foi com a Instrução n.706 da SUMOC. Assim, de acordo com Bastos 

(2015): 

[...] não regulou a política cambial por muito tempo: a mudança mais 
importante e duradoura no regime cambial foi a Instrução n. 70 da 
SUMOC (publicada em 9/10/1953). Pelo lado da demanda de divisas, 
o novo regime cambial eliminou o tanto a sistemática de 
licenciamento prévio, quanto as transações diretas entre vendedores e 
compradores de câmbio que haviam sido estabelecidas pela Lei do 
Mercado Livre. Pelo lado da oferta de divisas, reinstituiu o monopólio 
cambial e passou a distribuir reservas através de leilões de câmbio, ou 
seja, não eliminou completamente o sistema de preços introduzido 
pela Lei do Mercado Livre. A diferença era que os ganhos derivados 
da venda das cambiais eram apropriados pelo governo. Os leilões de 
câmbio realizavam-se em cinco categorias para as quais se alocavam 
diferentes montantes de divisas segundo a essencialidade do gasto, 
contra o pagamento de ágios mínimos (crescentes por categoria) sobre 
a cotação oficial e de uma comissão de transferência de 8% 
(BASTOS, 2015, p. 378-379). 
 

Com o início de mais um ciclo marcado por queda nos preços do café, em 1954 

a situação cambial passará por uma piora. A razão dessa queda de preços estava ligada à 

restrição externa, o que mostra o quanto a economia brasileira era vulnerável à 

economia internacional, isto é, dependia da demanda externa. Portanto, a crise cambial 

era estrutural, pois provocava impactos negativos nas estratégias industrializantes de 

Vargas, pois essa crise desmantelou a estrutura de financiamento baseada no 

investimento privado que consistia na oferta de crédito público e câmbio barato para a 

compra de máquinas e equipamentos.  

                                                                                                                                                                          

para realizar certas operações comerciais e financeiras (importações não essenciais, remessas de lucros e 
dividendos sem ‘interesse nacional’ etc.). A taxa oficial, por sua vez, permaneceu cotando 85% das 
exportações (café, cacau, algodão) que não eram consideradas ‘gravosas’. Do lado dos demandantes de 
câmbio, por sua vez, a taxa oficial subsidiava importações consideradas essenciais (dois terços do total), 
serviços a ela associados (fretes, seguros, etc.), remessas do governo e remessas de lucros, dividendos e 
juros considerados de ‘interesse nacional’ (BASTOS, 2015, p. 376-377). 
6Sobre a Instrução n. 70, Bastos (2015) destaca que esta era composta por três objetivos: “Primeiro, 
visava ampliar as exportações e introduzir critérios de mercado para encarecer as importações. Nesse 
aspecto, a reforma foi temporariamente bem-sucedida, registrando-se um significativo crescimento das 
exportações no último trimestre de 1953, mantendo as importações em níveis reduzidos. Segundo, o 
sistema de leilões de câmbio criado pela Instrução n. 70 manteve a política seletiva de importações que 
buscava assegurar os bens intermediários e de capital requeridos pelos empreendimentos produtivos. 
Nesse sentido, ela era uma reafirmação do espírito do tratado de Bretton Woods de 1944: não buscava 
subordinar a expansão da economia doméstica ao equilíbrio a qualquer custo do balanço de pagamentos. 
Pelo contrário, era uma tentativa de conciliar um regime cambial subordinado aos requerimentos do 
crescimento e diversificação econômicos domésticos às restrições cambiais que se faziam sentir na 
acumulação de crescentes atrasados comerciais. Terceiro, o regime cambial buscava ampliar a 
arrecadação fiscal do governo, contornando em parte as resistências a uma reforma tributária no 
Congresso Nacional (BASTOS, 2015, p. 380). 
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Essa crise era estrutural porque o café nesse período havia enfrentado novamente 

um ciclo descendente. Nesse momento, os investimentos realizados no país não eram 

compensados por meio de financiamentos da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, 

assim como esse foi um momento oportuno para que os Estados Unidos tentassem 

fortalecer a posição das filiais no país. Devido a isso, Vargas participou de várias 

comissões mistas com países europeus com o intuito de atrair filiais estrangeiras por 

meio de investimentos diretos e créditos.  

 

 

A industrialização pesada no Brasil: uma análise do governo JK 

 

Após as tentativas do segundo governo Vargas, destaca-se no Brasil no sentido 

da industrialização pesada o governo de Juscelino Kubitschek. A industrialização 

pesada no Brasil esteve marcada pela elaboração do Plano de Metas (1956-1961), um 

elemento de grande importância para dar continuidade à industrialização brasileira por 

meio da ação das empresas transnacionais.  

O Plano de Metas, segundo Lessa (1981, p. 27), “conferia prioridade absoluta à 

construção dos estágios superiores da pirâmide industrial verticalmente integrada e do 

capital social básico de apoio a esta estrutura”. Portanto, o objetivo era dar continuidade 

ao processo de substituição de importações dos anos anteriores. 

O Plano de Metas tinha como objetivos centrais, segundo Campos (2009): 

1)- Tentativa de desobstruir áreas críticas (pontos de estrangulamento) que 
atravancavam a expansão industrial, sobretudo os setores de 
infraestrutura e de insumos básicos, daí a escolha de atividades 
produtivas estratégicas capazes de encadear novas indústrias, em um 
processo retroalimentador (pontos de germinação) no qual energia e 
transportes seriam prioritários; 2)- A coordenação geral foi 
estabelecida pelo Conselho de Desenvolvimento formado pela 
SUMOC e pela CACEX, em que os técnicos de diversas áreas, o 
BNDE e o grupo de implementações exerceriam o controle das 
atividades nos grupos executivos; 3)- O padrão de financiamento 
procurou o caminho de menor resistência, esquivando-se, assim, como 
na época de Vargas, de uma profunda reforma que levasse à 
autonomia – razão pela qual se manteve praticamente dependente do 
capital internacional e do financiamento inflacionário; 4)- As 
realizações de metas totais e parciais além da meta síntese da 
construção de Brasília significaram forte expansão industrial, que 
permitiu um encadeamento dinâmico entre diversos setores, refletindo 
uma tendência de expansão até o final dos anos 70 (CAMPOS, 2009, 
p. 61-62). 
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Apesar de ter como objetivo orientar e definir as áreas de atuação e expansão do 

capital privado, o Plano de Metas não se opunha aos interesses destes como forma de 

garantir a centralização do poder nas mãos do Estado. Segundo Campos (2009):  

Havia no Plano de Metas, entretanto, um tipo de planejamento que 
mesmo capaz de orientar e definir áreas de expansão ao setor privado 
não tinha pretensão de se impor contrariamente aos seus interesses em 
favor de uma maior “centralização pública do processo” (CAMPOS, 
2009, p. 62). 

Esse fato serve para ilustrar que diferentemente da proposta de Vargas de deixar 

o poder nas mãos do Estado e regulando a ação do capital privado, o governo 

Kubitschek promove uma ruptura na forma como era pretendida o desenvolvimento 

capitalista por Vargas, visto que a internacionalização da indústria intensificou as forças 

do setor privado no qual o capital internacional era livre para colocar seus interesses e 

decisões em prática. Contudo, a lógica estabelecida pelo Plano de Metas não tinha um 

caráter desregulado, pois, segundo Campos (2009):  

[...] para o IDE ter licença para entrar no mercado brasileiro, o GEIA, 
por exemplo, exigia participação com o capital privado nacional, ou 
que fosse factível com as exigênciasdo encadeamento industrial, 
alicerçada por fornecedores públicos e privados de matérias-primas e 
insumos, ou mesmo que cumprisse um cronograma definido conforme 
as necessidades internas. Também havia uma articulação entre os 
investimentos públicos e privados, cujo arranjo tinha uma coerência 
interna definida pelo Estado, como, por exemplo, a relação das 
indústrias de base com os setores de transporte (autopeças e 
montadoras), petróleo e obras públicas de pavimentação. Vale lembrar 
ainda que, nesse arranjo, a expansão industrial em seu setor mais 
dinâmico, realizado pelas multinacionais, e também o gasto público 
eram condizentes com os interesses imediatos das classes produtoras 
domésticas (CAMPOS, 2009, p. 64). 

Os interesses estatais de Kubitschek em promover o desenvolvimento do 

capitalismo brasileiro não se sobrepunham ao interesse privado e, por conta disso, os 

interesses das empresas multinacionais se farão presentes, no qual um dos exemplos 

desse processo é a indústria automobilística que fez surgir os interesses das empresas 

multinacionais e associados que encontravam-se comprometidos cada vez mais com os 

interesses externos o que resultaria na conformação de um complexo multinacional 

(Campos 2009). 

Os investimentos diretos estrangeiros que atingiram a América Latina por volta 

da segunda metade dos anos 1950 foram realizados por meio da transferência da 

estrutura produtiva norte-americana e europeia para os países subdesenvolvidos. A 
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motivação para a instalação dos IDEs na América Latina, principalmente Argentina, 

Brasil e México, esteve atrelada a alguns fatores que são resumidos por Campos (2009):  

1)- As empresas multinacionais no setor de matérias-primas que 
procuravam o Oriente Médio sofreram um recuo com a queda dos 
preços internacionais das commodities, não sendo substituídas pelas 
do setor de manufaturados, visto que estas não encontravam nessas 
regiões uma infrestrutura mínima e um mercado consumidor potencial 
capazes de sustentar suas atividades, como havia na América Latina. 
2)- Outra razão da preferência pelos mercados latino-americanos foi a 
posição de hostilidade ao IDE por parte do socialismo no leste 
europeu e na Ásia – além do processo de descolonização na Ásia e na 
África, haviam também as fortes restrições ao ingresso de capital 
internacional no Japão; 3)- Do ponto de vista das organizações 
oligopolistas, o deslocamento de suas estruturas industriais para a 
América Latina tornava-se mais compatível à defesa de posições 
estratégicas e à consolidação de mercados que já eram explorados 
comercialmente. Com exceção da Venezuela, que liderava os estoques 
de recursos externos no continente em virtude da exploração de 
petróleo pelos EUA, Argentina, Brasil e México foram os mais 
atraentes [...] (CAMPOS, 2009, p. 21). 

O fato de a Argentina, Brasil e México se tornarem polos de atração para o 

investimento direto em suas economias esteve atrelado também ao fato de que esses 

países permitiram que as indústrias conseguissem obter no longo prazo elevadas taxas 

de retorno. Esse processo foi possível porque esses países forneceram um planejamento 

público dotado de certa infraestrutura e alguns recursos financeiros ligados ao processo 

de internacionalização produtiva. No Brasil, por exemplo, os setores em que os IDEs 

trataram de se fixar foram os de transporte, química, setor elétrico e mecânico. 

Outros fatores que também contribuíram para atuação do capital internacional na 

periferia estiveram relacionado ao fechamento dos mercados internos pela proteção 

tarifária e pelo câmbio desvalorizado para importação de bens com similar nacional.  

Segundo Campos (2009): 

 
O fechamento dos mercados internos pela proteção tarifária, e o 
câmbio desvalorizado para importação de bens com similar nacional, 
constituíram outro arranjo institucional que ia ao encontro das 
ambições do capital internacional. Isso porque, à medida que se 
reforçava a proteção interna, as empresas tomavam suas decisões de 
investimento com o objetivo de manter um mercado que ia se 
tornando inacessível às importações e que oferecia boas perspectivas, 
justamente depois de experimentarem a comercialização de seus 
produtos. A preservação da posição comercial das filiais foi mais forte 
até mesmo que os cálculos de lucratividade de curto prazo, pois 
serviriam como antecipação oligopolística a um ponto de apoio para 
um mercado relevante e imerso numa zona de crescente competição. 
Esses determinantes locais que favoreceram o avanço da 
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internacionalização do mercado interno devem ser compreendidos 
também à luz do Plano de Metas, que, ao orientar a industrialização de 
maneira planejada, dirimia pontos de incerteza na economia, 
proporcionando aos oligopólios internacionais a garantia de 
rentabilidade futura (CAMPOS, 2009, p. 55). 
 

A ação do capital internacional alterou a substituição de importações no Brasil, 

pois a acumulação, ao se orientar através de rápida e concentrada internacionalização 

produtiva, modificou a estrutura industrial na oferta de bens consumo do país, isto é, 

esta cresceu acima da capacidade do mercado consumidor. Portanto, pode-se destacar 

que a internacionalização expandiu a estrutura produtiva brasileira, no qual segundo 

Campos (2009), o setor de bens de consumo duráveis pesados tinha um preço unitário 

relativamente alto, tinha consumidores de elevada renda e gerava capacidade ociosa à 

frente da demanda.  

O segundo conflito mundial engendrou, portanto, as condições para que 

modificações na estrutura industrial brasileira ocorressem. Em síntese, as 

transformações provocadas na economia brasileira no período que corresponde à 

segunda metade dos anos 1950 estiveram assentadas numa industrialização com base na 

vinda para o país de empresas transnacionais. De acordo com Furtado (1983, p. 122): 

“essa industrialização dirigida exclusivamente ao mercado interno teve o concurso 

crescente das empresas transnacionais”. Segundo este mesmo autor, essas empresas 

utilizavam tecnologia e, em muitos casos, equipamentos já amortizados, de forma que 

puderam contornar as dificuldades criadas pela estreiteza dos mercados, que começava a 

se apresentar. 

A internacionalização produtiva esteve comprometida com o mercado interno 

por meio do seu direcionamento aos setores de bens de capital e de consumo duráveis 

no qual este processo deveu-se às empresas europeias, particularmente as alemães que 

trataram de descentralizar sua estrutura produtiva para a América Latina. Ou seja, nesse 

momento as empresas europeias trataram de internalizar a produção através da 

transferência de toda a fabricação dos bens duráveis para o Brasil, diferentemente dos 

Estados Unidos que mantiveram a estrutura comercial vigente, isto é, produzindo 

apenas parte do processo correspondente a uma fase de montagem. 

Do ponto de vista da origem do IDE, a internalização de estrutura 
produtiva nova para o primeiro ciclo de expansão (1956-61) foi 
estimulada por empresas européias, sobretudo alemães. Antes, embora 
predominasse a comercialização de bens de consumo duráveis 
estrangeiros dominados em grande medida pelo capital norte-
americano, estes não eram fabricados aqui, mas somente montados. 
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Foi a descentralização produtiva do capital europeu em direção à 
América Latina, ante a intensificação da concorrência intercapitalista 
em seu território, que conduziu à internacionalização dos mercados 
internos. Posteriormente, o capital norte-americano reafirmou sua 
hegemonia, conquistada desde o limiar do século XX no continente, 
desenvolvendo ou adquirindo estruturas produtivas em confronto com 
a congênere (CAMPOS, 2009, p. 57-58). 

Nesse sentido, percebe-se que a industrialização pesada via Plano de Metas foi 

marcada pela continuidade do processo de substituição de importações assentada na 

vinda de empresas transnacionais para o país. É importante salientar que nesse momento 

os interesses de Kubitschek em promover o desenvolvimento capitalista brasileiro não 

se sobrepunham às estratégias das empresas privadas e será por conta disso que as 

empresas multinacionais ganharão maior espaço e autonomia para realização dos seus 

interesses.  

A realização da internacionalização produtiva na economia brasileira era dotada 

de algumas características. Estas diziam respeito às estratégias que as empresas 

transnacionais tinham para se instalar e dos nexos estabelecidos com o Estado 

brasileiro. Dentre as características dos investimentos externos diretos no Brasil, 

percebe-se que sua vinda para o país encontrava-se relacionada à possibilidade de 

exploração dos recursos naturais já que os produtos das empresas americanas eram 

apenas montados no país. Sobre essa questão, esclarece Campos (2009): 

A maior parte de sua penetração estava atrelada a setores de 
exploração em recursos naturais, uma vez que os produtos 
manufaturados americanos muitas vezes eram apenas montados e 
depois comercializados na América Latina, sem serem produzidos 
internamente (em regime CKD – Completely Knocked Down). Neste 
ponto, a vinda dos capitais europeus para criar plataformas de 
produção, liderados pelos IDEs alemães, teria um papel relevante para 
estimular os oligopólios americanos a reafirmarem sua hegemonia na 
região (CAMPOS, 2009, p. 20). 

O Brasil foi um dos países que mais receberam IDEs durante as décadas de 1950 

e 1960. Os IDEs buscavam regiões para se instalar que permitissem que essas grandes 

empresas expandissem seus lucros, ao explorar os trabalhadores com baixos salários, 

por exemplo. Também buscavam grandes mercados internos. Além disso, exigiam 

autonomia em suas decisões e proteção às suas indústrias. Além disso, exigiam, além de 

um marco institucional relativamente liberal para suas transferências externas de 

capitais, um regime cambial que facilitasse a importação de bens de capital e saldasse 

suas obrigações financeiras com as matrizes. Exigiam também proteção tarifária e o 
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controle das importações de bens de consumo similares que eram produzidos 

internamente como forma de garantir seus mercados. (CAMPOS, 2009). 

As filiais ao se instalarem na periferia buscam obter lucros através do 

desenvolvimento de uma estrutura produtiva. Contudo, a formação de lucros das filiais 

instaladas na periferia encontram-se ligadas à economia em que ela se direciona, e é por 

isso que há um nexo, visto que a internacionalização produtiva impõe uma relação entre 

a acumulação das filiais e o crescimento do produto nacional e a formação bruta de 

capital fixo (CAMPOS, 2009). Mas é preciso destacar que o capital internacional tende 

a permanecer na periferia conforme o mercado interno remunere os lucros das empresas 

multinacionais. Contudo, o fato de os países subdesenvolvidos serem sujeitos a 

flutuações, as remessas de lucros acabam sendo feitas por meio de exportações, ou 

empréstimos externos, deixando essas economias expostas ao caráter especulativo.  

A atração pelo Brasil também deveu-se à infraestrutura do sistema financeiro e 

de um arcabouço institucional prévio. Além disso, as empresas contaram com um marco 

regulatório menos restritivo na conta de capital que se destacou pela Instrução 1137, que 

internalizava estruturas produtivas prescindindo de coberturas cambiais, em um período 

de escassas divisas (CAMPOS, 2009). 

Para Furtado (1996, p. 25-26), “a industrialização da periferia do mundo 

capitalista, sob a direção de empresas dos países cêntricos, que se observou a partir do 

segundo conflito mundial, corresponde a uma terceira fase na evolução do capitalista 

industrial”. De acordo com ele, essa fase permitiu que grandes empresas se 

implantassem em todos os subsistemas nacionais. 

Assim, o elemento característico do capitalismo nesta fase do pós-Segunda 

Guerra Mundial é que ele foi marcado pela presença de empresas multinacionais que 

estabeleceram seus princípios e critérios de interesse, mobilizando o Estado dos países 

atrasados à sua lógica, retirando a autonomia nas decisões econômicas em prol da 

maioria da população. Assim, as relações dos Estados nacionais com as grandes 

empresas tenderam a ser relações de poder e isso pode ser percebido por meio de quatro 

fatores. Segundo Furtado (1996), são eles: 
                                                           
7A Instrução 113 da SUMOC foi resultado da política econômica de Gudin que buscava estabilização 
monetária e obter capitais internacionais para equilibrar o déficit nas contas externas. Segundo Campos 
(2009): “Em 17 de janeiro de 1955, quando Eugênio Gudin tinha acabado de assumir o Ministério da 
Fazenda, com o objetivo claro de praticar uma estabilização monetária através de instrumentos ortodoxos 
como restrição fiscal e contenção creditícia, e de, ao mesmo tempo, dispor de capitais internacionais para 
equilibrar o déficit nas contas externas, foi lançada a Instrução nº 113 da SUMOC” (CAMPOS, 2009, 
p.133). 
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Em primeiro lugar, a grande empresa controla a inovação – a 
introdução de novos processos e novos produtos – dentro das 
economias nacionais, certamente o principal instrumento de expansão 
internacional, em segundo lugar, elas são responsáveis por grande 
parte das transações internacionais e detêm praticamente a iniciativa 
nesse terreno; em terceiro lugar, operam internacionalmente sobre 
orientação que escapa em grande parte à ação isolada de qualquer 
governo; e, em quarto, mantêm uma grande liquidez fora do controle 
dos bancos centrais e têm fácil acesso ao mercado financeiro 
internacional (FURTADO, 1996, p. 33-34). 
 

Os países atrasados por tentarem se modernizar através da reprodução dos 

padrões de consumo dos países cêntricos que já alcançaram elevado nível de 

acumulação e desenvolvimento, acabam por não formar um sistema econômico 

nacional. Segundo Furtado (1996, p. 44): 

Não havendo conhecido a fase de formação de um sistema econômico 
nacional dotado de relativa autonomia – fase que permitiu integrar as 
estruturas internas e homogeneizar a tecnologia -, as economias 
periféricas conhecem um processo de agravação das disparidades 
internas à medida que se industrializam guiadas pela substituição de 
importações [...]. Consequência inelutável da tentativa de reprodução 
em um país pobre das formas de vida de países que já alcançaram 
níveis muito mais altos de acumulação de capital. Ora, esse tipo de 
industrialização, que em períodos anteriores tropeçava em obstáculos 
consideráveis criados pela falta de capitais, pela dificuldade de acesso 
à tecnologia, pela pequenez do mercado interno, realiza-se atualmente 
com extraordinária rapidez graças à cooperação dos oligopólios 
internacionais. Utilizando tecnologia amortizada, algumas vezes 
equipamentos já também amortizados e mobilizando capital local, as 
grandes empresas estão em condições de instalar indústrias na maior 
parte dos países da periferia, em particular se essas indústrias se 
integram parcialmente com atividades de importação. 
 

Nesse sentido, a forma como foi avançando o processo de industrialização 

brasileiro evidencia que as indústrias que no país se instalaram serviram apenas para 

homogeneizar os padrões de consumo do centro, explorar os trabalhadores com baixos 

salários, visto que o país é composto por um grande excedente de mão de obra. 

 

 

Considerações Finais 

 

Com a Crise de 1929, os países exportadores de produtos primários diminuíram 

seu coeficiente de participação no sistema de divisão internacional do trabalho, 

iniciando um processo de fechamento e por conta disso o processo de industrialização 

passou a se orientar com base na substituição de importações através da criação de 
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indústrias de base. Contudo, para realização desse processo era necessário que a 

tecnologia viesse de fora, mas como esta é controlada pelo centro, essa situação serviu 

para garantir o espaço e o controle da periferia, posteriormente, principalmente no pós-

Segunda Guerra Mundial, pelas empresas multinacionais. 

O desenvolvimento industrial no Brasil durante o primeiro governo Vargas pôde 

ser compreendido à luz da opinião de alguns autores que explicam o caráter do processo 

de industrialização brasileiro. Percebe-se que há uma divergência entre os autores, pois 

Furtado (2007) acreditava que as políticas seguidas pelo governo Vargas não foram 

intencionalmente voltadas à indústria, mas um reflexo da situação criada pela crise 

cafeeira e empreendida para defender os interesses cafeeiros. Ou seja, a partir das 

políticas de valorização do café, Vargas conseguiu recuperar a renda deste setor o que 

permitiu que esta pudesse se destinar para outros ramos, inclusive no desenvolvimento 

de um mercado interno.  Bastos (2006), por sua vez, via que a estratégia seguida pelo 

primeiro governo Vargas, ou seja, o nacional-desenvolvimentismo, tinha como objetivo 

vincular o Estado ao desenvolvimento do país, com o intuito de aumentar as atividades 

industriais e diversificar o mercado interno e que isso era aspecto central da sua 

ideologia política. Além disso, o governo tratou de regular a atividade estrangeira no 

país, apesar de ser mais flexível em outros ramos, como os setores básicos. Assim, 

durante o primeiro governo Vargas houve a tentativa de um implantar um Estado 

Nacional que buscasse possibilitar o desenvolvimento das atividades industriais com o 

objetivo de superar a especialização na exportação de produtos primários e a exploração 

de recursos naturais pelos estrangeiros. 

Após a Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos se consolidam como 

potência hegemônica, conseguindo provocar modificações importantes na estrutura do 

sistema capitalista. As transformações empreendidas pelos Estados Unidos envolveram 

a elaboração do Plano Marshall. Este plano serviu mais como um processo para 

fortalecer seus próprios interesses, ao ampliar sua atividade econômica na Europa e 

Japão, bem como nas áreas periféricas. Pode-se perceber que nesse momento houve a 

tentativa de unificação das economias desenvolvidas e subdesenvolvidas, por meio da 

criação de mecanismos multilaterais que pareciam estar empenhados em criar nesse 

momento um novo sistema de divisão internacional do trabalho. Contudo, percebe-se 

que tal fato na periferia se traduziu na conformação de um Estado Nacional não capaz 

de ter grande autonomia frente aos interesses dos grandes grupos multinacional e 
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garantir o desenvolvimento econômico nacional. Nesse sentido, o elemento 

característico do capitalismo no pós-Segunda Guerra é o pós-nacional.  

A presença de um Estado Nacional com pouca autonomia relativa é fato 

característico de países como o Brasil que são comandados pelas empresas 

transnacionais que tratam de enviar seus estilos de vida e consumo para a periferia. A 

industrialização brasileira por volta dos anos 1950 ficou, em grande medida, sob 

responsabilidade das empresas transnacionais, que deram continuidade ao processo de 

substituição de importações, no qual buscavam homogeneizar os padrões de consumo 

dos países periféricos em relação ao estilo dos países centrais. Os aumentos de 

produtividade alcançados com a industrialização por não corresponder em melhoras nos 

salários da periferia por conta, por exemplo, da existência de um grande excedente de 

mão de obra, levaram à concentração da renda nas mãos da pequena minoria da 

população. Países atrasados como o Brasil, ao buscarem apenas modernizar os estilos de 

vida da população, não conseguiram romper com o subdesenvolvimento.  
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