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RESUMO 

A pesquisa que ora se apresenta, recorre às análises de Celso Furtado entre outros 

reconhecidos autores, para abordar a má distribuição de renda no Brasil sob a 

perspectiva de seus condicionantes estruturais, em especial, procura-se apontar a 

dependência tecnológica como o principal fator determinante da desigualdade. 

Argumenta-se que sem tecnologias próprias, o mercado interno tenderia a voltar-se 

cada vez mais para o topo mais rico da população. Nesse modelo de acumulação, 

somente a camada mais elevada da renda seria capaz de dar continuidade à 

acumulação de capital. Assim, os Planos Nacionais de Desenvolvimento ao 

adotarem políticas de crescimento econômico, mantido o caráter exógeno das 

transformações técnicas, base do referido modelo, apenas reforçaram o 

subdesenvolvimento. Ademais, busca-se salientar que esse modo de acumulação 

implica em superexploração do trabalho. Ao resgatar as conclusões, elaboradas por 

um dos pioneiros no estudo do subdesenvolvimento, suas causas e consequências, 

pretende-se contribuir para trazer à tona o referido tema para o debate.    

Palavras-Chave: Desigualdade, Desenvolvimento, Subdesenvolvimento, 

Distribuição de Renda, Tecnologia, Inovação Tecnológica, Superexploração do 

Trabalho.  

ABSTRACT 

The present research uses the analysis of recognized authors, to address the poor 

distribution of income in Brazil from the perspective of its structural constraints, 

particularly, it sought to point to technological dependence as the main determinant 

of inequality. It is argued that without the ownership technology, the internal market 

would tend to turn more and more towards the richer top of the population. In this 

model, only the highest income layer would be able to give continuity to capital 

accumulation. Thus, the National Development Plans while adopting economic 

growth policies, not changing the exogenous nature of technical transformations, 

referred to in the model, only reinforced underdevelopment. In addition, it is pointed 

out that this mode of accumulation implies overexploitation of labor. In rescuing the 

conclusions drawn by the pioneers in the underdevelopment, study, its causes and 

consequences, it is intended to contribute to bring the subject up for debate. 

Key-words: Development, Underdevelopment, Income Distribution, Technology, 

Technological Innovation, Inequality, Overexploitation of Work. 
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INTRODUÇÃO 

 

A má distribuição de renda no Brasil apresenta-se como problema de ordem 

estrutural, originado ao longo do período colonial e que, passa a ser reforçada a 

partir da industrialização, em especial desde 1930, quando as bases do colonialismo 

se transformam, abrindo maiores perspectivas ao desenvolvimento. No entanto, as 

regras que, então, passaram a vigorar e que poderiam privilegiar a expansão do 

mercado interno, e assim propiciar a distribuição da renda, deram lugar, ao longo 

das décadas seguintes, à industrialização modernizadora, mera aquisição de 

máquinas, “trabalho morto externo” como diria Francisco de Oliveira, repetindo Marx, 

em “Crítica à Razão Dualista: e o Ornitorrinco” (Idem, 2003, p.77). Sem uma política 

industrial que propiciasse às empresas nacionais o controle sobre a base produtiva, 

sobretudo a transferência de tecnologia de modo a torná-la endógena ao sistema de 

produção, o mercado não se alteraria para um padrão de consumo de massa. 

Assim, o problema da industrialização brasileira é que esta se inicia para substituir 

importações, e não como processo autônomo das transformações da sociedade. 

Desse modo, a orientação não é de expansão do mercado interno, onde o próprio 

consumo constituiria o meio de elevar, constantemente, a autossuficiência produtiva. 

A industrialização que nasce, baseada nos moldes de etapas avançadas da 

propagação tecnológica, se impõe como problema de recursos escassos para o 

necessário nível de investimento. Neste caso não se cria vínculo entre o sistema 

produtivo e o processo de difusão dos bens junto ao mercado consumidor. E se este 

não se estabelece, dificilmente se poderá escapar do modelo baseado na má 

distribuição de renda. É que a acumulação, baseada na produção de bens e 

serviços tecnologicamente avançados, somente encontraria o dinamismo necessário 

para reproduzir-se quando concentrada nas camadas ricas da sociedade.  

A modernização produtiva, concebida nos principais Planos Nacionais de 

Desenvolvimento, a partir de 1956, levou o Brasil a crescer e a consolidar sua matriz 

industrial de forma considerável até o final da década de 1970, quando a segunda 

crise do petróleo, ajudaria a encerrar um ciclo importante de crescimento econômico, 

ao implicar na elevação dos juros internacionais e por consequência na ampliação 

da dívida externa brasileira. No entanto, o crescimento econômico impulsionado nas 
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bases descritas, não apenas impediu a melhoria na distribuição da renda entre a 

sociedade, mas acirrou a desigualdade, conforme é amplamente conhecido. Sob 

esse aspecto, importa ressaltar que no período de 1968 a 1973 com o Produto 

Interno Bruto crescendo a 11,16% ao ano em média (IBGE, 2016a. Online), o grau 

de pobreza, em 1970, era representado por uma maioria de quase 68% da 

população que vivia com menos da metade de um salário mínimo por mês. 

(IPEADATA, 2016c. Online). A medida que o crescimento econômico se reduziu 

para a média de 6,7% ao ano (IBGE, ibidem) no período de 1974 a 1979, aquela 

maioria de pobres baixou para cerca de 40% da população, em 1980.(IPEADATA, 

ibidem). A desigualdade de renda, no entanto, manteve-se elevada, alcançando 

0,625, em 1977, sendo este o mais elevado Coeficiente de Gini registrado até 1988, 

de acordo com a série histórica do IPEA, iniciada em 1976. ( (Ibidem, 2016e. 

Online).  

Sob esta perspectiva, conforme observa André Urani, se o grau de avanço 

econômico do país fosse equivalente à desigualdade, deveria haver 60% a menos 

de pobres, no final da década de 1990. (URANI, 2002, p.159). 

Estes dados apontam para uma desigualdade que aumenta mais com a 

aceleração do crescimento do Produto Interno Bruto. Esta dinâmica é descrita por 

Furtado, em “Análise do Modelo Brasileiro” (Idem, 1978, p.53), conforme se busca 

abordar no Capítulo Primeiro deste estudo. Segundo o autor, dadas as 

características que determinam o modelo de acumulação, à medida que a economia 

entra em expansão, os rendimentos do trabalho assalariado no país tendem a se 

elevar muito aquém dos níveis de produtividade, enquanto os ganhos excedentes 

são apropriados pelas camadas mais altas da renda. Entende-se, portanto, que altas 

taxas de crescimento econômico não melhoram necessariamente, a qualidade de 

vida da maioria dos brasileiros, a não ser por meio de formulações de políticas 

distributivas e compensatórias de renda. 

No entanto, de acordo com os Planos Nacionais de Desenvolvimento, em 

especial, o Plano de Metas de 1956 e os do período de 1964 a 1979, as diretrizes 

estiveram sempre voltadas para a expansão do crescimento econômico, conforme 

evidenciam as análises de Tavares et al. (2010) apresentadas no Capítulo Segundo. 

Esses Planos buscaram a aceleração do crescimento econômico a todo custo, 

enquanto a renda do assalariado se reduzia, já a partir de 1957. Nesse período o 

salário mínimo começou a perder poder de compra e nunca mais recuperou o seu 
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valor inicial de R$ 1.112,44 apresentado naquele ano, conforme Dieese (Ibidem, 

2005, p.5).  

Conforme afirma o Dieese, dentre os mecanismos de distribuição de renda 

existentes, o salário mínimo é aquele de “maior importância como fator indutor do 

crescimento econômico sustentável”, por seu poder de ampliação do mercado 

interno. (DIEESE,2005, p.4). Essa afirmação verdadeira, no entanto, não se aplica 

ao modelo de acumulação brasileiro, pois, tal como observaria Furtado, em 

referência a manutenção do salário mínimo subvalorizado e à elevada concentração 

da renda, essa aparente deformação era, senão uma condição absolutamente 

necessária para a realização dos lucros e do crescimento da economia.  Este 

modelo de acumulação, nos termos delineados por Celso Furtado ao longo de sua 

obra, foi capturado, também por Rui Mauro Marini1 em ensaio de 1973. Sua tese, 

baseada em conceitos marxistas da superexploração do trabalho, visava reunir 

argumentos em direção aos princípios da corrente marxista da qual fez parte. Do 

ponto de vista desta Dissertação, o interesse é salientar como o conceito de 

superexploração da força de trabalho explicita as condições implicadas no modelo 

de concentração de renda da economia brasileira.  

Nesta linha, segundo Marini (1973), o capitalismo periférico configurado a 

partir da instalação das tecnologias importadas, buscou no excedente de mão de 

obra uma forma de obter mais lucro, oferecendo salários muito baixos, intensificando 

o esforço físico e a jornada de trabalho. Reproduzia-se, assim, o processo de 

superexploração da mão de obra, em que a acumulação depende de aumento maior 

da massa de mais valor que da taxa de mais-valia. (Idem, p.177). O resultado seria o 

que vinha sendo descrito por Furtado (Idem,1978, 1991) e que se manifesta na 

elevada concentração de renda e na baixa renda da maioria da população. 

 Assim, conforme se verá ao longo desta Dissertação, o problema mais 

importante apontado pelo referido autor refere-se à necessidade de se repensar os 

objetivos de crescimento econômico como um fim em si mesmo e de buscar na 

criatividade, as soluções tecnológicas, que permitam ao país apropriar-se de parte 

do valor adicionado nas trocas com o mercado internacional. Sem algum grau de 

autonomia em relação aos países desenvolvidos, o quadro da desigualdade 

                                                           
1 Ruy Mauro Marini (1932 -1998), cientista político brasileiro exilado na ditadura militar, tornou-se 
mais conhecido no exterior do que no Brasil como um dos intelectuais marxistas mais importantes da 
América Latina da segunda metade do século XX. Viveu no Chile e no México, onde lecionou. Após a 
anistia regressou ao Brasil, vindo a falecer no Rio de Janeiro. 
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brasileira não se altera. Questiona-se, neste ponto, o sentido dos esforços 

empenhados pelos planos nacionais de desenvolvimento, já que os benefícios, 

crescentemente acumularam-se junto ao pólo mais abonado, correspondente a uma 

ínfima parcela da sociedade.  

O objetivo deste estudo é abordar os condicionantes estruturais da má 

distribuição de renda, em especial, procura-se ressaltar a importância da 

dependência tecnológica na determinação da desigualdade. O período em enfoque 

é o referente aos principais Planos Nacionais de Desenvolvimento, como são o 

Plano de Metas de 1956, e os demais a partir de 1964 até o II PND de 1974 a 1979. 

Para tanto, (i) discorre-se sobre a visão furtadiana da concentração de renda e a 

relação desta com a dependência tecnológica; (ii) são apontadas as diretrizes dos 

Planos Nacionais de Desenvolvimento como expressão das ações que, 

objetivamente elevaram a concentração da renda; e (iii) constata-se que o grau de 

desigualdade de renda no país,  em especial, a do período entre 1968 a 1979, foi tão 

elevado quanto a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto, conforme aponta 

um dos estudos realizados no período. A indicação é de que o crescimento 

econômico, fora do contexto em que se dão as interrelações e dinâmicas inerentes 

ao processo de acumulação de capital, não induz o desenvolvimento, nos termos e 

conceitos Furtadianos.  

A metodologia que se adota no presente estudo ampara-se nas análises de 

Celso Furtado, como linha mestra explicativa do problema da desigualdade de renda 

no quadro da economia subdesenvolvida, entendida como formação capitalista 

específica, buscando em outros autores contribuições que coincidem com as 

conclusões deste autor. Raúl Prebisch, Gunnar Myrdal, Conceição Tavares, 

Francisco de Oliveira, Henrique Rattner, Ladislau Dowbor, Rui Mauri Marini, estão 

entre os autores citados nesta Dissertação, independentemente das possíveis 

divergências entre linhas de pensamento. 

A hipótese deste estudo  é a de que os referidos Planos de Desenvolvimento 

(de 1956 até 1979) não consideraram as causas da má distribuição de renda, que 

caracteriza o subdesenvolvimento brasileiro. Para alcançar o desenvolvimento, no 

sentido de Furtado, as diretrizes principais dos Planos deveriam referir-se à redução  

da desigualdade de renda e ao atendimento das necessidades básicas da 

sociedade, como um todo, o que por sua vez poderia conduzir à elaboração de 

estratégias apropriadas para o alcance de tais objetivos. Contrariamente a esses 



 
 

14 

pressupostos, o que os Planos sempre preconizaram foi o crescimento do Produto 

Interno Bruto como diretriz. Este, no entanto, é senão uma decorrência do processo 

de desenvolvimento. 

 Tal entendimento apresentou-se como proposta, de forma indireta, e mais 

firmemente, no II Plano Nacional de Desenvolvimento, período de 1974 a 1979, com 

o reconhecimento de que a condição de dependência tecnológica, implicada no 

crescimento econômico  estava na raiz do subdesenvolvimento e que sua superação 

exigiria grande esforço em avançar na área científica e tecnológica. Tal empenho, no 

entanto, estava mais voltado para absorver as técnicas estrangeiras do que para 

buscar soluções inovadoras locais. Ademais, os entraves operacionais envolvidos na 

transferência e apropriação de tecnologia importada comprometeram a consecução 

dessa importante diretriz do II PND. Outrossim, ao serem mantidas  diretivas de 

elevado crescimento anual, identifica-se a incompreensão ou a falta de convicção 

acerca do papel a desempenhar da tecnologia na rota do desenvolvimento.   

A justificativa desta investigação está em trazer à tona, novamente, as 

grandes contribuições de Celso Furtado, em especial, sua visão do problema da 

desigualdade de renda no Brasil e reabrir a discussão sobre planejamento para o 

desenvolvimento do país.  

Além desta introdução e da conclusão, esta Dissertação se compõe de mais 

três capítulos. No Capítulo Primeiro a abordagem segue seletivamente, na forma de 

um “recorte”, os principais pontos que na visão furtadiana, caracterizam o 

desenvolvimento, o subdesenvolvimento e o modelo de acumulação brasileiro. 

Busca-se (1.1) o conceito de desenvolvimento e contextualizar, brevemente a 

emergência do subdesenvolvimento para em seguida (1.2) indicar os condicionantes 

do modelo de funcionamento da estrutura do mercado brasileiro em seu viés 

concentrador e seus efeitos. E (1.3) aborda-se a superexploração do trabalho como 

base da sustentação do modelo de acumulação. Neste caso são utilizadas e 

referenciadas as análises de autores como Marini, Francisco de Oliveira, Carlos 

Martins, Aníbal Quijano, Marcelo Carcanholo. 

No Capítulo Segundo aponta-se (2.1) o contexto que conduz à “falsa rota” 

para o desenvolvimento, ou seja, que consolida o subdesenvolvimento; (2.2) expõe-

se sucintamente, as diretrizes dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, tendo 

como linha mestra as análises de Tavares et al., cujo estudo foi, especialmente 
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elaborado para o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - 

BNDES, além das contribuições de outros autores.  

O Capítulo Terceiro discorre (3.1) genericamente sobre alguns aspectos do 

desenvolvimento tecnológico e o planejamento; (3.2) além de breve reflexão sobre  a 

desigualdade de renda no Brasil, no período de 1968 a1979. 
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CAPÍTULO 1º 

O SUBDESENVOLVIMENTO E O MODELO DE ACUMULAÇÃO 

BRASILEIRO 

No presente capítulo o foco são os condicionantes do padrão de acumulação 

brasileiro e algumas de suas consequências, de modo que, importa iniciar pelos 

conceitos de desenvolvimento e em seguida para os de subdesenvolvimento, suas 

características, à luz da visão furtadiana. O pioneirismo de Furtado, assim como o 

de Raúl Prebish no estudo do desenvolvimento econômico, no âmbito dos países da 

América Latina, impõe que se faça breve exposição sobre a significativa contribuição 

da Comissão Econômica Para a América Latina – CEPAL, que por meio desses 

seus principais representantes, dedicou-se, a partir de 1948, ao estudo do atraso 

dos países da América Latina em relação às nações industrializadas.  

A criação da CEPAL deveu-se às reivindicações dos países Latino 

Americanos junto à Organização das Nações Unidas de maior acesso aos dólares, 

em vista das transformações do mercado internacional do pós-guerra e do Plano 

Marshall, em julho de 1947. A escassez de dólares colocava em risco a continuidade 

da industrialização recém iniciada na América Latina. No entanto, tais reivindicações 

teriam sido acompanhadas de argumentos, ainda mais relevantes acerca das 

condições específicas da industrialização latino-americana. Os primeiros escritos de 

Prebish cujos, elementos indicavam claramente a condição de vulnerabilidade dos 

países Latino Americanos, constituiriam a base da teoria do subdesenvolvimento. 

Elevava-se assim, a importância da CEPAL, enquanto agência internacional capaz 

de uma série de inovações conceituais e de análises viabilizadas pelo método que 

utilizava, conforme descreve Bielschowsky (Idem, 2000, p.20).  

O método cepalino pautava-se pelo “enfoque histórico estruturalista” sobre as 

relações entre centro e periferia. Bieslchowsky relata que Prebish já usava o termo 

periferia para identificar os países à margem dos industrializados, antes de sua 

inserção na CEPAL. O referido método voltava-se, também, para os “Condicionantes 

Estruturais Internos – crescimento, progresso técnico, emprego e distribuição de 

renda” desses países. (Idem, idem, p.17). Tratava-se, conforme relata Bielschowsky, 

de analisar atentamente o comportamento dos agentes sociais e o curso das 
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instituições, de modo que, o método viabilizava interpretações que se moviam 

coerentes com a evolução dos acontecimentos. (Idem, idem, idem). 

Essas análises, a que se dedicava um seleto grupo de intelectuais, 

imprimiram elevada distinção à CEPAL. Uma das principais constatações referia-se 

ao modo de inserção da periferia na economia mundial, que se dava às custas de 

absorver os padrões de consumo das nações industriais inadequadas ao seu próprio 

nível de renda. Além deste aspecto, demonstrava-se que as periferias não 

apresentavam mecanismos de criação e difusão tecnológica fundamentais para 

promover a transmissão da renda a todas as camadas da sociedade. Ademais, 

afirmava-se que o subdesenvolvimento não era uma etapa do desenvolvimento e 

sim uma condição específica. Criticava-se ainda a teoria das vantagens 

comparativas do comércio internacional, concluindo sobre a forma desigual, que se 

devia ao progresso técnico implicado na produção industrial. (BIELSCHOWSKY, 

2000, p.22) 

Bielschowsky destaca que a visão regional da teoria do desenvolvimento 

trazida pela CEPAL, sua importância como Escola Estruturalista representava a 

coragem intelectual de Prebish e que, além de Furtado, contaram como importantes 

contribuições as dos autores como José Medina Echavarría, Regino Botti, Jorge 

Ahumada, Juan Noyola Vásquez, Anibal Pinto, Oswaldo Sunkel e outros. Mas é em 

Furtado que Bielschowsky identifica a especial contribuição e dedicação, como 

historiador e como teórico do subdesenvolvimento. Ressalta que suas análises 

levaram às conclusões cepalinas, conferindo-lhes “legitimação histórica” (Ibidem, 

ibidem, ibidem). E que, em sua obra o método desempenha papel fundamental para 

indicar que o subdesenvolvimento se referre a contexto histórico específico, exigindo 

teorização própria. Nesse sentido, considera que uma das maiores contribuições de 

Furtado é apresentada na obra “Desenvolvimento e Subdesenvolvimento” de 1961, 

na qual explicita que os problemas do subdesenvolvimento não podem ser tratados 

à luz das experiências das economias desenvolvidas. (Ibidem, ibidem, p.23). 

Para Furtado o conceito de desenvolvimento corresponde a uma determinada 

condição alcançada pela economia de um país, que permite o atendimento à 

satisfação das múltiplas necessidades de sua coletividade. Este conceito se 

traduziria por status alcançado pelos indivíduos à medida que seu nível de vida se 

eleva como decorrência de aumentos na dotação da renda obtida pelo próprio 

trabalho. De acordo com Celso Furtado, a elevação do fluxo de renda da população, 
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tanto resulta das transformações dos padrões técnicos de produção, conferindo 

ganhos de produtividade, quanto passa a determina-las, de modo que a cada novo 

patamar de produtividade do trabalho e de nível de renda, novas transformações 

produtivas são requeridas, viabilizando a continua formação do excedente de capital. 

(FURTADO, 1969, p.76). Nesse sentido, afirma, o progresso tecnológico é o 

elemento motor que impulsiona uma cadeia de modificações na estrutura da 

demanda global da economia desenvolvida. Tais modificações são respostas a um 

nível mais alto de renda real de cada indivíduo na sociedade, que passa a traçar um 

“plano de vida” a cada novo patamar de seu poder aquisitivo. (Idem, idem p.78). 

O referido processo se dá por meio de modificações no padrão básico de 

produção - aumentos de produtividade - que se irradiam em cadeia alcançando 

todos os subconjuntos da estrutura econômica, de tal modo que os novos niveis de 

renda decorrentes da maior produtividade forçam a transformação da base que 

configura a procura global. (Idem, idem, p.74).  

Por outro lado, o conceito de crescimento econômico, mais restrito do que o 

de desenvolvimento, refere-se a aumentos da produção real ou do fluxo de renda  

de um subconjunto específico da economia. O que, segundo Furtado, “não exige 

necessariamente modificações nas funções de produção ou na forma em que se 

combinam os fatores no setor produtivo em questão”. (Idem, p.73). O crescimento, 

como resultado da introdução exógena dos fatores que elevam a produtividade não 

propicia transmisão de aumentos salariais aos demais setores da estrutura 

econômica. (Idem, idem). Ou seja,  no processo de acumulação, o excedente gerado  

deve reverter em elevação da renda  geral, a dos assalariados e a dos proprietários 

do capital. Esse aumento do fluxo de renda deverá concretizar e manter 

determinados niveis de consumo. De tal modo, que a demanda agregada, ou seja a 

que abrange todo o sistema econômico, passa a induzir os investimentos em novas 

formas e combinações mais eficientes e sofisticadas dos recursos disponíveis, 

alterando totalmente a estrutura produtiva preexistente. O novo sistema de valores 

da sociedade, função do patamar de renda corrente, atualiza a composição da 

procura. É esse conjunto de modificações, culminando em novo padrão mais 

elevado de consumo de toda a sociedade é o que configura o desenvolvimento, 

como processo. (Idem, p.75). 

Portanto, de acordo com Furtado, deve haver todo um conjunto de 

adequações nas relações produtivas, concretizadas, principalmente pela inovação 
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tecnológica aplicada aos recursos locais, o que confere ao desenvolvimento, o 

‘status’ de evolução social e econômica, em que “é a combinação de alterações 

mentais e sociais de uma população, que a tornam adequada para fazer crescer 

cumulativamente e permanentemente o seu produto real global”. (Idem, idem, p.73).  

No artigo “Formação de Capital e Desenvolvimento Econômico”, Furtado 

descreve como o progresso tecnológico – a automação de máquinas, por exemplo – 

propicia que menores quantidades de mão de obra sejam utilizadas na produção, 

reduzindo custos. A força de trabalho excedente passa, então, a ser absorvida em 

outros setores em expansão e nos quais as tarefas mais complexas exigem trabalho 

mais especializado. É assim, conforme o autor, que a liberação de mão de obra 

qualificada passa a ser condição essencial para avançar com as atividades mais 

complexas que vão sendo criadas pelo próprio desenvolvimento. Neste caso, o mais 

fundamental, de acordo com Furtado, é compreender o mecanismo que aumenta a 

produtividade, seu efeito de ascensão da renda real e de transformação da procura: 

“o crescimento de uma economia desenvolvida é, portanto, principalmente um 

problema de acumulação de novos conhecimentos científicos e de progressos na 

aplicação desses conhecimentos”. (FURTADO, In AGARWALA & SINGH, 2010, 

p.322). 

Nessa perspectiva, a visão furtadiana leva à conclusão de que uma 

sociedade, para desenvolver-se deve apoiar-se na geração de novos 

conhecimentos, a serem aplicados na solução de problemas locais que, ao buscar 

atender as necessidades básicas da coletividade, possam induzir transformações 

em sua base produtiva,  entre os setores produtivos, de forma coordenada, continua 

e sistemática. Mas, imprescindível, para a realizar o desenvolvimento da economia 

periférica, segundo Furtado, é originar uma fonte para financiar esse processo. O 

que, sugere, se faça a partir da aplicação de inovações técnicas à “massa crítica de 

certos recursos” locais disponíveis. De modo, a reunir poder de determinação de 

nivel preços na esfera internacional, posicionando-se na disputa pelo excedente 

entre os que dominam as tecnologias.( Idem, 1978a, p.116). Neste ponto, Furtado 

considera que, o maior obstáculo a ser superado é a idea de desenvolvimento 

projetada, que direciona a realização à imitação desses ideais, ofuscando o 

pensamento criativo. E que este processo somente pode se dar por meio de um 

projeto político amparado por consistente conhecimento da realidade social. E 

adverte, “Elaborar esse conhecimento é tarefa para a qual devem contribuir as 
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universidades”. (FURTADO, 1992, p.57).  

1.1. O SUBDESENVOLVIMENTO E A DESIGUALDADE  

Nos termos acima descritos, Furtado identifica que, em se mantendo essa 

aspiração idealizada de desenvolvimento, perde-se tempo e ocupa-se mal recursos 

que, de outro modo, poderiam atender às “necessidades fundamentais da 

coletividade”. (Idem, 1974, p.75). Além de que, a partir da ciência abrem-se 

inumeras possibilidades para o próprio desenvolvimento. É, portanto, com base no 

exposto, que em sua visão factual, considera inútil concentrar esforços em objetivos, 

tais como, “investimentos, exportações e crescimento”.  (Idem, Idem, p.75-6).  

Em Ares do Mundo de 1991, Furtado volta ao pensamento acima, observando 

desta vez, a atração que exercem as tecnologias prontas sobre os países perféricos, 

que fascinados por esse caminho fácil seguiram por uma “falsa rota” em busca da 

autonomia e do desenvolvimento. (Idem, idem, p.194). Porém, o adiantado secular 

dessas técnicas, então disponíveis nas economias avançadas, representaria, ao 

contrário do que se pensava, o maior entrave ao desenvolvimento das nações 

periféricas. Aqui, Furtado insiste que é importante que o Brasil passe a priorizar os 

objetivos sociais e passe a eleger o econômico não como um fim, mas como um 

meio, um instrumento para alcançar níveis mais homogêneos de renda entre a 

sociedade, independentemente dos padrões que se verificam nas economias 

centrais. O autor  parece, realmente confiar, que se a sociedade se liberta dessa 

significação simbólica da riqueza e passe a priorizar tudo que está disponível, o 

próprio  processo de evolução social criará, por si, e naturalmente, melhoras 

sistemáticas no aproveitamento de tais recursos existentes que surgirão da inclusão 

da sociedade na partilha dos benefícios  decorrentes. (Idem, idem, idem). 

Conforme o autor, o capitalismo industrial surgido da persistente evolução 

tecnológica na Europa do Século XIX, se expandiu extraordinariamente e o tipo de 

expansão que resultou em rápido desenvolvimento de algumas regiões, deu-se 

como um prolongamento das fronteiras europeias. Nestas regiões apresentavam-se 

características similares às da Europa, fartura de recursos naturais e desocupação 

das terras. Nestes casos os emigrantes ao levarem consigo as técnicas e hábitos de 

consumo europeus rapidamente alcançaram níveis de vida bastante elevados, em 

comparação aos dos países europeus. (Idem, 1969, p.166). 
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Por outro lado, as regiões que se tornaram subdesenvolvidas, em geral 

apresentavam velhas estruturas sociais e sistemas econômicos de natureza pré-

capitalista. Nessas áreas a expansão industrial tratou de instalar empresas que 

buscavam explorar mão de obra barata e recursos naturais, sem vincularem-se à 

economia local. O objetivo era absorver o máximo desses recursos a um custo que 

lhes permitisse auferir elevados lucros, mantendo a condição original preexistente. 

“O fenômeno do subdesenvolvimento contemporâneo” referido por Furtado, era 

simbolizado pela manutenção de um setor atrasado funcionando como grande 

reserva de fatores à disposição do núcleo dinâmico, em que se inseria a empresa 

capitalista.  Parte dos ganhos era transferida para as empresas transnacionais - a 

título de pagamentos de royalties e lucros, entre outras formas de transferências.  

Outra parte se manteria concentrada nas mãos do capitalista local e do Estado. Sem 

a distribuição dos ganhos extensiva aos salários, que em geral mantinham-se em 

níveis muito baixos, conforme Furtado, nunca se chegaria a influenciar a 

composição da demanda. Essa seria uma das principais causas que impedia a 

formação de um mercado interno capaz de deflagrar e impulsionar a acumulação 

envolvendo todas as dimensões da economia. (Idem, idem, p.166-167). 

Foram as técnicas e métodos envolvidos no processo de industrialização, 

sobretudo a partir da segunda fase do desenvolvimento industrial, que propiciaram a 

simplificação das tarefas e consequente liberação de mão de obra, reduzindo os 

custos de produção. Esta flexibilização da oferta de mão de obra permitiria que o 

trabalho cada vez mais especializado fosse absorvido na continuidade do processo 

de inovação e diversificação da produção. Tal processo levaria as regiões periféricas 

engajadas no fornecimento de produtos alimentícios, insumos e matérias primas aos 

centros industriais, a elevarem cada vez mais a produção desses produtos para 

exportação. Nesse sentido, de acordo com Furtado, a referida expansão industrial 

tanto dinamizaria as economias dos países periféricos, lhes fornecendo as divisas 

com as quais sustentariam as importações de bens industrializados, quanto as 

submeteriam ao consumo diversificado, à maneira dos centros avançados. 

(FURTADO, idem, 1969, p. 167-70). 

A industrialização na região periférica, defasada do avançado estágio em que 

se encontrava nos grandes centros desenvolvidos, proporcionou, ao contrário do 

que se pretendia, um maior estreitamento das relações de dependência em favor da 

expansão industrial das economias centrais, já em sua fase monopolística 
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avançada. Segundo aponta Furtado, o principal elo entre as distintas regiões 

econômicas seria a dependência tecnológica, que condicionaria o modelo de 

acumulação e crescimento dos países subdesenvolvidos. Desse modo, a maioria 

dos desequilíbrios que, passou a se manifestar nas economias periféricas era 

desdobramento originado na referida dependência. (Idem, idem, p. 173).  

O ponto fundamental, segundo Furtado, é que a tecnologia incorporada na 

produção de bens de capital, bem como aos produtos de consumo final, 

representava custo adicional elevado. Eram os benefícios, prévia e continuamente 

acumulados ao sistema produtivo industrial avançado, que exigiam ser 

remunerados. Assim, conforme o autor, “a orientação do processo de 

industrialização em função dos interesses da minoria modernizada [...] criou 

condições para que a taxa de salário real permanecesse presa ao nível de 

subsistência”. (Idem, 1974, p.93). Nesses termos, o esforço da indústria local, para 

manter patamares equivalentes de custos em relação aos produtos importados, 

levaria à intensificação da exploração da mão de obra. Esse processo evidencia que 

quanto mais altas as taxas de crescimento, maior o grau de desigualdade social. 

(Idem, idem, p. 94). 

Em Teoria Econômica em Regiões Subdesenvolvidas (1960) Gunnar Myrdal 

analisa a mudança social no cerne do que chama “causação circular” responsável 

pela expansão do capitalismo industrial. O autor explica que uma transformação no 

sistema social provoca outras alterações, de tal modo que, ao ganhar força, 

conduzem o sistema na sua direção original, tendendo a tornar o processo 

cumulativo. Myrdal ressalta que esse processo pode ser interrompido por forças 

exógenas ou sofrer interferência de forças contrárias, exigindo planejamento de 

ações políticas por parte do Estado, pois não há equilíbrio automático nem 

estabilidade. Neste caso, o objetivo seria a reorientação da mudança no sentido dos 

resultados que se observaram nos Estados nacionais altamente desenvolvidos. O 

autor chama atenção para o importante fato de que “o processo acumulativo quando 

não controlado promoverá desigualdades crescentes”. (Idem, idem, p.27). Ou seja, 

caso não haja mudança controlada positiva, os efeitos poderão ser danosos às 

sociedades ou países. 

A explicação é de que as forças do mercado deixadas livres tendem a 

exacerbar as desigualdades. O que o autor pretende ressaltar é que os fatores não 

econômicos, no processo de causação circular, são os que devem ser investigados. 
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A interrelação causal e circular do processo de desenvolvimento de um grupo 

populacional remete ao status do grupo. Para identificar as causas mais 

determinantes do desenvolvimento ou subdesenvolvimento, segundo Myrdal, se 

deve recorrer à análise das interrelações causais dentro do próprio sistema, 

enquanto este se movimenta sob a influência de forças externas que pressionam em 

sentido alternado. (Idem, idem, 47-8). 

Ao identificar os países dominantes como responsáveis pelas causações 

negativas sobre os países dependentes, Myrdal avalia que essa constatação permite 

apenas compreender a existência de poder no mundo. O autor ressalta que esse 

poder, dos mais ricos sobre os mais pobres, se impõe como meio de obter para si os 

melhores benefícios e, inexoravelmente, como mecanismo de opressão que por si, 

impede a ascensão das sociedades mais pobres. Assim, embora não se possa 

contar com a ajuda dos países desenvolvidos para avançar a formas mais evoluídas 

que levariam à autossuficiência, responsabiliza-las não alterará a própria 

vulnerabilidade. Segundo o autor, deve-se encontrar os meios de promover 

causações circulares positivas. Por outro lado, indica que é preciso ter consciência 

de que as estruturas institucionais de poder dentro do país dependente, em geral, é 

que optaram por manter as desigualdades, impedindo-se assim os “efeitos 

propulsores” do desenvolvimento econômico. E ressalta, é o poder hegemônico local 

que confere sustentação ao subdesenvolvimento do próprio país. [...] “desse modo, 

as desigualdades internas e internacionais se entrelaçam mediante causação 

reciproca, de maneira circular”. (Idem, idem, p.82). 

É assim que, na visão furtadiana, se veio mantendo a concentração de renda, 

determinada prioritariamente, pela adoção de tecnologia importada e não apropriada 

internamente, em especial, a que se apresenta na forma de diversificação de bens e 

serviços finais. (FURTADO, idem, 1978, p.10). Para o autor, o complexo de 

inovações tecnológicas, enquanto processo endógeno da acumulação capitalista, 

próprio das estruturas econômicas desenvolvidas, é condição sine qua non à 

autonomia e independência de qualquer nação em suas determinações econômicas, 

tanto internas, como nas relações internacionais. (Idem, p.13). Na ausência dessa 

condição, a industrialização, cuja dinâmica requer contínua transformação, torna-se 

dependente do fluxo de inovações que se criam nas economias desenvolvidas. 

Desse modo, os países cujos sistemas industriais surgiram para substituir 

importações, enquadraram-se automaticamente na condição de subordinação e 
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dependência que caracteriza o funcionamento das economias ditas 

subdesenvolvidas. (Idem, idem, p. 14). 

1.2. CONDICIONANTES ESTRUTURAIS DA CONCENTRAÇÃO DE RENDA 

Nesses termos, seguindo o pensamento de Furtado, entende-se que os 

conhecidos desdobramentos daquela subordinação primordial, os vários tipos de 

dependência das economias periféricas em relação às avançadas, são 

consequência e não causa em si mesma. A dependência em todas as suas 

modalidades é antes reflexo de uma condição não atendida. A autossuficiência 

técnica, uma vez alcançada, deixaria de propagar os efeitos que caracterizam a 

subordinação. No entanto, conforme o autor, “ a luta contra a dependência não é se 

não um aspecto do processo de desenvolvimento”, o qual depende da livre 

expressão criadora do corpo social.    (Idem, 1978a,p.125). 

Recorrendo-se à já citada análise de Gunnar Myrdal (Op. Cit.), a dependência 

dos países da américa Latina, em especial o Brasil, objeto deste estudo, seria, 

então, resultante da relação de causação circular, iniciada com o “status” social de 

nação periférica, entrelaçada com o centro avançado. E, conforme analisa Furtado, 

acerca do modelo de acumulação brasileiro, “a elevação de produtividade e a 

modificação nas formas de consumo, sem assimilação concomitante de progresso 

tecnológico, nos processos produtivos, constituía em realidade o ponto de partida da 

formação das estruturas subdesenvolvidas”. (Idem, 1978, p.10). 

Em referência à primeira fase da industrialização brasileira, Ladislau Dowbor 

aponta, que a instalação de fábricas de tecidos, com a conivência da Inglaterra, ao 

contrário de iniciar um movimento de ruptura do capitalismo dependente, daria 

origem a um tipo de industrialização à base de maquinário depreciado, de baixo 

custo relativo, adequado ao tipo de mão de obra pouco qualificada existente no país. 

Assim é que, longe de concorrer com a produção Inglesa, a indústria local apenas 

produziu tecidos de baixa qualidade, o que não prejudicaria as importações inglesas 

de tecidos finos, que continuariam atendendo ao segmento privilegiado do mercado 

brasileiro, estreito, mas abastado. Neste caso, conforme a análise de Dowbor, as 

“exportações inglesas, não ficam reduzidas, mas deslocam-se: a exportação de 

tecidos de baixa qualidade – e, por conseguinte de fraco valor incorporado - é 

substituída por máquinas e tecidos de luxo”. (DOWBOR, 1982, p.64). 
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  Por outro lado, a desvalorização dos preços dos bens primários de 

exportação em função, principalmente, da baixa elasticidade renda da demanda por 

produtos alimentares, em contraste aos produtos tecnologicamente modificados, que 

estimulam a elevação dos gastos das famílias, à medida que a renda cresce, 

expressaria, no desequilíbrio da balança comercial dos países periféricos, a 

condição de dependência externa que se desdobraria internamente. A solução 

encontrada para esse desequilíbrio e seus efeitos internos, enquanto manifestação 

da disparidade tecnológica, é que justificou a opção pelo modelo de industrialização, 

cujo objetivo continua sendo, nos dias atuais, o de alcançar o patamar tecnológico 

dos países avançados. Conforme assinala Henrique Rattner, “a escolha de uma 

determinada tecnologia e sua aplicação no processo de produção de bens e 

serviços terão amplos e profundos efeitos sobre as estruturas sociais e culturais da 

Nação”. (RATTNER, 1980, p. 99). Desse modo, no conceito de Rattner, tecnologia 

“apropriada” é a que permite a “Consecução de todos ou pelo menos alguns dos 

seguintes objetivos: maximização do emprego produtivo da força de trabalho; 

aumento dos níveis de consumo da população; minimização dos gastos em moeda 

estrangeira”. (Idem, idem, p.149). 

Segundo Furtado, o progresso tecnológico, enquanto fator que viabiliza o 

processo de acumulação de capital desempenha duas principais funções. Quando 

aplicado ao processo produtivo de toda estrutura econômica, eleva 

permanentemente os níveis de produtividade e a renda real. E quando adotado 

como inovação de bens e serviços finais, sustenta o consumo. Porém, no caso 

brasileiro, conforme o autor, antes que a elevação da produtividade e da renda se 

consolide por toda a economia, novos padrões mais modernos de consumo são 

introduzidos restringindo a expansão do mercado interno. (Idem, Idem, 1978, p.10-

11).  

  Nesse ponto, cabe ressaltar que para manter o ritmo de acumulação e o 

próprio desenvolvimento, os países industrializados, como regra, buscariam ampliar 

os mercados para seus produtos. Conforme Furtado, o pressuposto é que a 

tecnologia como diferencial permite a esses países se apropriarem dos recursos das 

nações subdesenvolvidas, reforçando sua condição. Por essa perspectiva, afirma, 

poucas seriam as chances que os países periféricos viessem a se desenvolver ao 

modo dos países industrializados.  De um lado, porque o mercado internacional, 

como meio mais rápido de acesso à tecnologia moderna teria a implicação de, 
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também, ser o canal por onde se dão as “transferências persistentes de recursos 

dos países subdesenvolvidos em benefício dos industrializados”. (Idem, idem, 1969, 

p.260). De outro, porque a tecnologia viabiliza a produção dos bens industriais com 

enormes economias de escala, proporcionando preços relativos declinantes nos 

países que desenvolvem tais tecnologias. No entanto, quando tais produtos são 

vendidos aos países subdesenvolvidos, os preços reais são crescentes. (Idem, 

idem). 

 Prebisch explicaria esse fenômeno afirmando que o progresso tecnológico ao 

promover o ciclo de expansão econômica nos centros industriais, impulsiona a 

produtividade, elevando os salários. Estes, em momentos de baixa cíclica nestas 

economias, tendem a não declinar – dadas as resistências de suas organizações 

operárias - o que deslocaria a pressão sobre a periferia, onde haveria maior 

flexibilidade para reduções salariais. Assim, quanto mais difícil comprimir as 

remunerações no centro, maior seria a pressão sobre a periferia. Desse modo, os 

preços dos produtos primários tenderiam a se reduzir no mercado internacional e os 

preços dos bens industrializados a aumentar. (PREBISCH, 1949, p.58-9).   

De acordo com a análise de Prebisch, pouco adiantaria que a periferia 

oferecesse resistência às reduções das remunerações – por parte das massas 

operárias, no caso dos salários, ou dos produtores, no caso dos lucros – implicadas 

na produção dos bens primários, pois deste ajuste dependia a continuidade da 

produção industrial nos países centrais e, ainda, a procura dos produtos primários 

da periferia. Explica-se, assim, como as inovações técnicas colocam os grandes 

centros industriais em posição privilegiada, garantindo para si as vantagens dessas 

inovações. (Ibidem, ibidem, p.59). 

Estudo do IPEA, de 1998, demonstra que a tendência de queda dos preços 

dos produtos primários de exportação no mercado internacional exigiria um esforço 

por elevar as exportações brasileiras desses produtos visando obter divisas para 

fazer frente à crescente valorização dos preços dos importados e que o quantum 

destas exportações, no período de 1977 a 1985, cresceram à taxa média anual de 

6,57%, ao mesmo tempo que os seus preços médios se reduziram à taxa média de 

3,73% ao ano. (CAVALCANTI & RIBEIRO,1998, p.12). Essa tendência de comércio 

desigual, descrita por Prebisch em 1949 e por Furtado, em 1969, faria com que os 

países subdesenvolvidos passassem a elevar sua capacidade para importar a partir 

de um processo vicioso de endividamento externo, em especial na segunda metade 
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dos anos cinquenta, no auge da queda dos preços dos produtos primários e 

consequentemente desajuste acentuado dos termos de troca. O endividamento 

constituía, assim, outra forma de transferência de recursos para os centros 

desenvolvidos.  

Ocorreu, portanto, um paradoxo, pois visando superar os desequilíbrios 

provocados pelas trocas desiguais, os países periféricos, em especial o Brasil optou, 

desde final dos anos sessenta, por tentar alcançar estágios cada vez mais 

adiantados do processo de acumulação de capital, em andamento nos países 

industrializados. No entanto, a diversificação tecnológica iria requer patamar de 

renda incompatível  com a disponível pelo consumidor médio brasileiro. Assim, 

conforme a visão furtadiana, o aprofundamento do subdesenvolvimento, no Brasil, é 

resultado da dinâmica que leva a aumentar, ainda mais, a distância entre as rendas 

de pobres e ricos, sendo esses últimos uma minoria junto a qual, o processo de 

reprodução se  concentra, buscando no volume ideal de renda, o impulso necessário 

à manutenção do sistema. Neste sentido, ao modernizar-se, sem estabelecer o 

vínculo necessário com o processo que leva à modernização, segundo Furtado, o 

país fechava-se à possibilidade da independência tecnológica. O autor lembra que 

“um sistema industrial é um processo em permanente mutação e não um circuito 

fechado”. (Idem, idem, 1978, p.14). E afirma, os países à frente dessas mutações 

tecnológicas são os controladores do sistema. Assim, as transformações do sistema 

produtivo obtidas de forma exógena são responsáveis por todas as formas de 

dependência da periferia em relação aos centros avançados, caracterizando o 

subdesenvolvimento. Para o autor, quanto mais se buscou reproduzir o ritmo e 

padrão de diversificação tecnológica, maior se tornou o grau de dependência do 

país. E conclui: 

Visto por esse ângulo mais fundamental, o subdesenvolvimento apresenta-se como 
uma situação de dependência estrutural que se traduz num horizonte estreito de 
opções na formulação de objetivos próprios e numa reduzida capacidade de 
articulação das decisões econômicas tomadas em função desses objetivos. (Idem, 
idem, p.15). 

 

Furtado ressalta como o impulso à modernização concretizou a instalação, no 

país, a partir de 1930, de importantes complexos industriais nos setores da 

mineração, petróleo, siderurgia, química e transmissão de energia. E que, a partir de 

1955 novos avanços trouxeram mais investimentos estrangeiros para o país, 

ocasionando poderoso crescimento econômico. Apesar destes fatores, o frequente 
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desequilíbrio do saldo do balanço de pagamentos passaria a afetar a capacidade de 

financiamento do Estado, acarretando inflação com repercussões que marcariam a 

instabilidade da economia brasileira. É, desse modo, que a dependência tecnológica 

atua, provocando efeitos negativos, pois não se calculava apropriadamente, as 

continuas exigências, em termos de novas e maiores quantias implicadas na 

aquisição de tecnologia importada, impondo desequilíbrios à medida que as receitas 

das exportações tendiam a ser menores do que as necessárias para fazer frente a 

tais investimentos. (Idem, idem, p.31). 

 Para o autor, o declínio do crescimento observado no período de 1961 a 

1967 era resultado do aumento desproporcional da capacidade instalada em relação 

à baixa propensão a consumir da renda média global. A margem considerável de 

ociosidade nas indústrias se devia a uma demanda muito aquém da que seria 

desejável, uma vez que, o mercado consumidor se restringia ainda mais, mediante o 

processo inflacionário, fator impeditivo para o consumo da população com rendas 

inferiores, em favor de ganhos às rendas mais elevadas. (Idem, idem, p.27). De fato, 

os salários da população incorporada ao setor moderno não atingiam os níveis 

estruturalmente, necessários à ampliação do mercado interno. Significando que, 

conforme Furtado, sem o aumento relativo da taxa de salário, tendo em vista a 

elevação da produtividade, inviabilizava-se o processo de acumulação e o 

crescimento global necessário para a sustentabilidade da economia.  

Ademais, conforme o autor,  as empresas passaram a enfrentar dificuldades 

financeiras devido aos elevados custos de reposição de capital, face à eliminação 

dos subsídios concedidos pelo governo para importação dos bens de produção. A 

necessidade de transferir esses custos para os preços finais, apresentava-se como 

impasse ao processo de acumulação que não alcançaria o fluxo de demanda 

necessária.  

Desse modo, a compressão dos salários básicos do referido período, 

pensada pelo governo como forma de conter a inflação, passou a representar custos 

menores e a possibilidade de elevação dos lucros pelas empresas, que puderam 

aumentar os salários das funções de níveis superiores, mais qualificadas, 

viabilizando, por meio dessa transferência, o consumo de bens duráveis. O aumento 

desse consumo reduziu a ociosidade e permitiu economias de escala pelo setor 

industrial. Para o autor o rebaixamento dos salários, como característica do modelo 

concentrador de renda, não era diretamente, o que teria propiciado a  retomada da 
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expansão industrial a partir de 1967, mas as formas de como o governo reteve e 

canalizou recursos dos salários, antes concentrados nos lucros, para dinamizar a 

demanda do setor de bens duráveis.  

 É que, conforme o autor, em função da significativa oferta de mão de obra 

existente na economia brasileira, sempre que se inicia a expansão, o salário real não 

aumenta ao nível da produtividade do trabalho, gerando um valor  excedente, que 

então, se eleva  à medida que a economia se amplia.  De acordo com Furtado, esse 

diferencial, caso fosse apropriado, em sua maior parte, pelo capitalista nacional 

(associado ao estrangeiro)  tenderia a interromper internamente, o fluxo de renda 

indispensável à manutenção do movimento de acumulação. No entanto, ao criar 

mecanismos de transferência desse excedente, originados na massa de salários, 

para a classe média alta de consumo, via isenção de impostos de renda das 

pessoas físicas, entre outros meios, o Estado acomodou o problema da acumulação 

junto ao pólo de renda mais rico. Outra parte, apropriada pelo próprio Estado, seria 

dedicada à expansão dos investimentos públicos. (FURTADO, 1978, p.51-4). 

Configura-se, assim, o modo de acumulação, que apura o excedente 

necessário para realizar as referidas transferências de renda, viabilizando o 

consumo, o exigido para remunerar a tecnologia importada e os demais fatores 

envolvidos na produção, além do lucro líquido das empresas e das transferências 

para o Estado. (Idem, idem, p.52 -5). 

Do mesmo modo, Rattner ressalta que a utilização de know how, quando 

cedido às empresas nos países periféricos, implica em direitos de ressarcimento dos 

seus custos às empresas que o produziram, na forma de royalties, licenças de uso e 

outros pagamentos. E que, embora a transferência de tecnologia se apresente como 

uma transação comercial, diversos fatores interferem elevando sobremaneira seus 

custos em benefício de quem as transferiu. Assim, para o autor, não apenas os 

crescentes encargos com essas transferências no Balanço de Pagamentos 

justificam a busca por autonomia tecnológica, como, sobretudo, a inovação das 

tecnologias constitui “elemento básico da dinâmica da acumulação de capital”. 

(Idem, idem, 1980, p.77). O autor adverte, é preciso ter em mente que os poucos 

países que conseguiram superar o subdesenvolvimento – por meio de acumulação 

acelerada de capital – “estenderam sua hegemonia sobre o resto do mundo [...]. A 

dinâmica do sistema simplesmente não faculta aos seus agentes opção diferente do 

que prosseguir na acumulação e concentração”, seja da renda, ou do controle sobre 
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as inovações técnicas. (Idem, idem, p. 78). 

Furtado insiste que a simples modernização tornou-se uma espécie de 

armadilha à medida que constituiu e consolidou a construção de um canal 

permanente de transferência de recursos para os países avançados. Processo 

viabilizado, segundo afirma, por meio de políticas que, ao visarem incentivar os 

investimentos, haviam “transformado em capital estrangeiro uma massa 

considerável de recursos formados no país”, além de ter reforçado um padrão de 

consumo que não representou a evolução do aperfeiçoamento da sociedade 

brasileira. (Idem, idem, p. 55).  

1.3. A SUPEREXPLORAÇÃO DO TRABALHO COMO BASE DE SUSTENTAÇÃO 

DO MODELO 

Neste ponto importa ressaltar que o fundamental para a manutenção do 

sistema de acumulação industrial nas regiões periféricas reside na absorção do 

excedente gerado pela superexploração do fator trabalho. Na interpretação marxista 

de Ruy Mauro Marini a condição de excesso de oferta de mão de obra, nessas 

economias, determinou a forma de expropriação de mais valor do trabalhador, mais 

do que de mais valia relativa. É que a mais valia relativa é obtida por meio das 

tecnologias que encurtam o tempo necessário para concluir as tarefas, vez que 

mantida a jornada de trabalho, o trabalhador produzirá mais, no mesmo tempo de 

trabalho. À medida que a remuneração desse trabalhador não aumenta, os ganhos 

adicionais serão apropriados pelo capitalista, o que em si expressa a relação de 

exploração. Posto de outro modo, a partir do pressuposto de que o valor do trabalho 

é igual aos dos meios de subsistência do trabalhador, e que uma parte da jornada 

de trabalho corresponde ao tempo de trabalho necessário para o trabalhador realizar 

esse valor, e que a outra parte da jornada de trabalho corresponde ao valor que é 

apropriado pelo capitalista chega-se a que, se mantida a jornada de trabalho, 

qualquer variação a favor do tempo de trabalho excedente fará aumentar a taxa de 

mais valia. (MARINI, 2014, p.171).   

Por outro lado, a mais valia absoluta resulta de uma jornada de trabalho 

estendida em termos de mais horas trabalhadas, sem o correspondente aumento do 

salário, implicando maior aproveitamento do valor, retirado do trabalho do proletário, 

em benefício do capitalista. A mais valia absoluta pode, também, se dar a partir da 
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intensificação do esforço físico, situação em que se obtém mais produto por jornada 

de trabalho, sem a remuneração equivalente ao esforço adicional. Outra 

possibilidade de mais valia absoluta é a combinação de ambas as formas, ou seja, 

aumento do esforço físico e da jornada de trabalho sem a respectiva elevação do 

salário. Essas formas, de mais valia absoluta, segundo Marini configuram a 

superexploração do trabalhador. (Idem, 1973, p.156). 

 Marini explica que uma vez que a intensificação da acumulação de capital 

somente se faz a partir da apropriação do tempo de trabalho excedente, ou seja, da 

mais valia, a elevação desta pode se dar, conforme descrito, a partir do aumento da 

jornada de trabalho, ou por meio de inovações técnicas que reduzam o tempo de 

trabalho necessário à conclusão das tarefas. As duas formas de obter trabalho 

adicional sem remunerá-lo na mesma proporção, correspondem à mais valia 

absoluta e à mais valia relativa, respectivamente. Sendo esta última a que passou a 

ser adotada nos países centrais, constituindo-se em desvalorização real do trabalho, 

uma vez que se pode concluir uma determinada tarefa em menos tempo, portanto a 

um menor custo em termos da remuneração devida ao trabalho. Mas, conforme o 

autor, essa redução relativa dos salários poderia afetar o poder de comprar e a 

condição de subsistência do trabalhador. Seria necessário, portanto, baratear os 

bens de primeira necessidade do trabalhador de tal modo que restasse ainda renda 

disponível para o consumo de bens industrializados que o próprio trabalhador 

produziria. (Idem, 2014, p.171-3). 

Nessa perspectiva o autor aponta que a persistente ampliação da oferta de 

produtos primários pela América Latina, aliada à crescente produtividade das 

economias avançadas contribuiu para elevar progressivamente a taxa de 

apropriação por estas últimas. Avalia que a insistente expansão da oferta de bens 

primários da periferia para o centro, mesmo diante de condições muito desfavoráveis 

de troca revela a “debilidade” característica das economias atrasadas. Segundo 

afirma, para essas economias a única forma de compensar a perda de renda no 

contexto do comércio internacional seria por meio de elevar a exploração da força de 

trabalho, aumentando a intensidade e a jornada de trabalho ou apenas uma ou 

outra. Sustenta que o mecanismo de transferência de “mais valia extraordinária” 

incorporava assim, além da mais valia e do mais valor, a parcela de renda que está 

subjacente ao sistema de troca desigual entre os países do centro e da periferia 

(Idem, idem, 1973, p.152-3).  
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De acordo com Furtado, porém, além dos aspectos acima mencionados, 

referida “debilidade” das economias periféricas seria explicada pela impossibilidade 

de se arregimentar poupança interna para fazer face aos investimentos, a não ser 

por meio das transações com o comércio exterior. Somente os resultados positivos 

da Balança Comercial dariam origem ao volume de capital necessário aos 

investimentos que poderiam ter seguido outros caminhos que não a substituição de 

importações, afirma. No entanto, se a opção fosse por “outra saída”, teria sido 

necessário interromper o processo de modernização nos moldes em que vinha 

sendo concebido. De todo modo, dado o enorme esforço político implicado nessa 

opção, apoiar a modernização teria sido a “linha de facilidade” que 

consequentemente reproduziria o subdesenvolvimento. (Idem, idem, 1992, p. 43-4). 

Conforme aponta Marini, as economias periféricas “realizaram seu processo 

de acumulação essencialmente com base na produção de mais valia absoluta”. 

(Idem, 2014, p. 173). Nesse sentido, a exploração do trabalho nos países 

subdesenvolvidos constituiria a base de sustentação das relações comerciais 

desiguais com as economias avançadas. Posto de outro modo, esta 

superexploração permitiria a formação do excedente com o qual ainda hoje se 

realizam os investimentos que em parte convertem-se em todo tipo de transferências 

ao exterior, desde financeiras, até em termos de juros da dívida pública e privada, 

entre outras modalidades. Para o autor, é por esta lógica que, no contexto atual, os 

benefícios da compressão do poder de compra dos assalariados da economia 

brasileira continuam a ser transferidos às camadas superiores de renda da 

sociedade, em benefício do consumo dos bens que incorporam as inovações 

tecnológicas importadas e desse modo, também acabam sendo transferidos sob a 

forma de lucros, royalties e outras, para o exterior. (Idem, idem). 

Também, para Carlos Eduardo Martins “a mais-valia extraordinária 

desvaloriza individualmente as mercadorias, mas mantém seu valor social, uma vez 

que está fundada no monopólio tecnológico, ampliando a massa física de 

mercadorias". (MARTINS, 2013, p.3). E é por meio da mais valia extraordinária 

incorporada nos bens tecnologicamente modificados que se viabilizam as 

transferências de renda, frente ao que se impõe a necessidade de superexploração 

da força de trabalho.  (Idem, idem, p.3 -6).  

Marcelo Dias Carcanholo, por sua vez, em referência a dialética do 

desenvolvimento de Marini, que concebe o subdesenvolvimento de alguns países 
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como condição para o desenvolvimento de outros, avalia que a condição do Brasil 

como país dependente em relação aos países desenvolvidos, não pode ser 

superada por meio de instrumentos de política econômica. Para o autor, a maior 

produtividade média das nações desenvolvidas, em função de controlarem a 

propriedade dos recursos tecnológicos, viabilizaria a transferência de recursos para 

esses países, por vários meios, tais como, o investimento direto, a repatriação dos 

lucros, as formas de juros, as amortizações, os dividendos e royalties, além do 

próprio comércio internacional, entre outas formas possíveis. (CARCANHOLO, 2006 

p.255). 

Sob essa perspectiva, conforme o autor, a saída desses recursos provoca 

estrangulamentos externos, o que por sua vez, leva a que se repita a mecânica que 

faz o capital local buscar recompor a sua lucratividade apoiando-se na 

superexploração do trabalho. Caberia, então, perguntar de que adiantam os 

investimentos externos ou a elevação da taxa de investimentos se a base que o 

sustenta é a superexploração do trabalho, com implicações na distribuição 

regressiva da renda e da riqueza. (Ibidem, ibidem, p. 267). 

Na perspectiva de Carcanholo, a relação de dependência é unilateral, ou seja, 

a restrição para que o país se desenvolva é a sua condição de dependente. O autor 

não acredita em nenhuma forma de “desenvolvimento capitalista associado”. Está 

convencido de que são inviáveis as propostas que visam compensar os efeitos da 

dependência, por meio de políticas de distribuição de renda, e ou de eventual 

elevação do emprego nas fases de crescimento mundial. Considera que a 

superexploração da força de trabalho, como base de sustentação do sistema de 

acumulação, não pode ser superada enquanto se mantiver vigorando a relação de 

dependência que a determina. E que, a política econômica pode no máximo atuar no 

seu espaço de manejo dentro da condição dependente sem, contudo, alterar essa 

estrutura.  (Ibidem, ibidem).  

De acordo com Francisco de Oliveira, depois de 1930 a regulamentação das 

leis trabalhistas traria o salário mínimo. Interpretado legalmente como salário de 

subsistência, visava atender às necessidades alimentares básicas, somente, dos 

trabalhadores dos centros urbanos. O autor destaca nesse ponto o papel da 

agricultura no crescimento industrial, que além de ter fornecido os recursos para a 

aquisição de bens de capital - tecnologia importada - teria suprido, principalmente, 

as necessidades alimentares das massas urbanas, mantendo baixo o custo dos 
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bens salários. E, em segundo plano, teria retido, também, o custo das matérias 

primas com vistas a favorecer o processo de acumulação urbano industrial. “Em 

torno desse ponto girará a estabilidade do sistema [...] do processo de acumulação 

pela empresa capitalista industrial, fundada numa ampla expansão do ‘exército 

industrial de reserva’”. (OLIVEIRA, 2003, p.42).  

Oliveira avalia que a “expansão horizontal da ocupação [das terras] com 

baixíssimos coeficientes de capitalização” (Idem, 2003 p.42), apoiada na oferta 

elástica de mão de obra, faria o setor agrícola operar de modo rudimentar. O efeito, 

segundo o autor, teria sido rebaixamento dos preços dos produtos agrícolas em 

favor do poder de compra dos salários urbanos.  Nessa perspectiva o papel da 

agricultura teria sido vital para a indústria, seja por manter baixos os preços 

agrícolas, seja fornecendo o excedente de trabalho. Para o autor, o modo de 

acumulação da agricultura, que ele qualificou como primitivo, casava-se 

perfeitamente às necessidades de crescimento da indústria e do setor de serviços, 

enquanto a oferta de mão de obra urbana elevava-se, desvalorizando os salários. 

Segundo Oliveira, essa combinação estaria na raiz à tendência a concentração da 

renda na economia brasileira. (Idem, idem, p.46-7). 

O sociólogo Aníbal Quijano, ao analisar os efeitos da substituição contínua de 

trabalhadores por máquinas, criando condição irreversível em relação à 

possibilidade de reinserção direta e estável da força de trabalho, avalia que novas 

formas de sobrevivência devem ser criadas a fim de absorver a mão de obra 

excedente e descartada do sistema, sobra à margem desse e não  guarda  

semelhança com o “exército industrial de reserva”, cuja função era estar à 

disposição da estrutura produtiva, seja para baixar os salários ou para ser absorvida 

à medida da ampliação do sistema. (QUIJANO, 1973, p.2-3).   

Ao analisar a evolução atual do sistema capitalista o autor indica que o 

progresso tecnológico nos países avançados ao se dar de forma desigual entre os 

diversos setores industriais e entre seus diferentes níveis de produção, promoveria a 

transferência para outros países, especialmente para os países subdesenvolvidos, 

daqueles setores industriais tecnicamente defasados ou que não exigiriam 

qualificação profissional. De tal modo, a criar vagas de trabalho de baixa qualificação 

e, portanto, mal remuneradas, nesses últimos países, acionando aí seu exército 

industrial de reserva. O deslocamento de linhas inteiras de montagem e de 

fabricação de bens de consumo durável implicaria a eliminação de postos de 
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trabalho nos países hegemônicos, configurando a tendência de empobrecimento 

relativo, também, desta população trabalhadora. Assim, à medida que a capacidade 

produtiva do sistema capitalista atinge seu ápice, em função do progresso técnico, 

cria-se um contingente de trabalhadores excedentes que não encontrarão no 

sistema produtivo possibilidade de reinserção, tornando-se marginais a este sistema.  

(Idem, idem, p.4-7). 

Conforme o autor, a função salarial que era desempenhada pelo exército 

industrial de reserva se mantém para este contingente excedente, particularmente, 

em relação aos trabalhadores dos setores produtivos que ainda não teriam sido 

superados por tecnologias mais modernas. Esses setores, no entanto, seriam os de 

mais baixo nível tecnológico e financeiro no contexto do aparato produtivo geral e da 

atividade econômica. (Idem, idem, p.7-8). 

O processo descrito por Quijano, em função das transformações tecnológicas 

nos países desenvolvidos, resultaria numa espécie de mercado de trabalho, que o 

autor qualifica como “restrito e marginalizante”, ou “polo marginal” da estrutura 

econômica, que se caracterizaria, especialmente pelas ocupações de mínima 

produtividade, geralmente desligadas da produção direta de bens, e por não 

requererem nenhuma qualificação. (Idem, idem, p. 9). Por esses motivos as 

ocupações do polo marginal seriam instáveis e os salários informais estariam 

sempre abaixo do mínimo que seria desejável. Assim é marginal tanto a estrutura da 

atividade econômica quanto a população que nela se ocupa. (Idem, idem, idem).  
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CAPITULO 2º 

OS PLANOS NACIONAIS DE DESENVOLVIMENTO 

O esforço extra do trabalho realizado na nação periférica seria transportado 

aos centros avançados, como meio encontrado pelo capital nacional de atender aos 

requisitos da parceria estabelecida com o capital internacional. O que por sua vez 

daria forma ao modelo de acumulação que passou a prevalecer na economia 

brasileira. Sobre essa associação de interesses, Francisco de Oliveira afirma 

concordar com a versão sociológica de Fernando Henrique Cardosos e Enzo 

Faletto, obra de 1967 (1º. edição), que coloca na dianteira dos problemas do 

desenvolvimento brasileiro a “oposição entre classes sociais internas” e a “forma de 

como os interesses se articulam com o resto do sistema capitalista”. 

(OLIVEIRA,2003 p.33). De acordo com Francisco de Oliveira, os autores consideram 

que os teóricos, os acadêmicos e os pensadores do subdesenvolvimento se 

desviaram dos aspectos sociais para se dedicarem ao campo das possibilidades 

representadas pelo “desenvolvimentismo”. Para Oliveira, quando das 

“transformações da economia de base agrária para a industrial urbana”, a omissão 

da teoria do subdesenvolvimento teria contribuído para pulverizar as possibilidades 

de uma ação política intermediadora da luta de classes. (Idem, idem, p.33-4). 

2.1. A ESTRUTURA ECONÔMICA E A “FALSA ROTA” PARA O 

DESENVOLVIMENTO. 

A referida versão sociológica de Cardoso & Faletto, a que se referiu Francisco 

de Oliveira, surgiu no auge do regime militar. De acordo com Regina Gadelha, a 

versão causou polêmica, em especial devido à ênfase que os partidários das teses 

da dependência deram a alguns aspectos da obra em detrimento de outros. Essas 

teses confrontavam a visão defendida por conceituados intelectuais ao afirmarem 

que não haveria possibilidade de qualquer atuação política por parte das classes 

menos favorecidas, em função de sua incapacidade de se conscientizarem da 

própria condição. Ademais sustentavam ser impossível o desenvolvimento 

tecnológico autônomo pelos países da periferia. (GADELHA, 1999, p. 176). 

Conforme descreve a autora, essas teses, em geral de enfoques deterministas, 
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apontavam que o baixo nível de poupança interna era o que impedia que esses 

países das periferias pudessem desenvolver tecnologias próprias e renovadoras. 

Sob essa perspectiva restaria somente a continuidade do modelo de extroversão 

das economias da América Latina. A indústria, ao continuar dependendo de 

importações para manter a renovação do sistema produtivo, e a própria 

internacionalização do mercado interno levariam à irreversibilidade da dependência. 

(Idem, p.185).  

De acordo com Gadelha, a referida polêmica sobre as possibilidades de 

desenvolvimento autônomo brasileiro culminaria com a obra de João Manuel 

Cardoso de Mello, em 1980, na qual o autor afirma ser irreversível a condição de 

dependência brasileira, devido à industrialização que estava moldada na 

dependência colonial, no momento em que os monopólios já predominavam nas 

economias mundiais. De acordo com essa versão, nem o crescimento alcançado até 

1961, às custas da associação do capital internacional com o Estado, nem o 

“milagre” do início dos anos 1970, teriam permitido ao capitalismo específico, 

irreversivelmente dependente alcançar a autonomia. Para a autora, essa 

interpretação colabora com os interesses vigentes no período da ditadura militar, em 

que era preciso deter os que acreditavam na “fantasia do desenvolvimento 

autônomo” e dar continuidade ao desenvolvimento associado. (Idem, p.190). E 

ressalta o quanto essa visão determinística teria contribuído para pulverizar o 

esforço de conscientização popular em favor de reformas estruturais e de base, 

preconizadas no início dos anos de 1960. (Idem, idem).     

Em relação às teses da dependência, Anibal Quijano (Apud Gadelha, idem, 

p.178) aponta para o possível equivoco contido no que se refere ao conceito 

científico e o sentido de como o termo “dependência” é utilizado. O sentido de 

denúncia aparece quando é utilizado em referência à subordinação dos países 

periféricos aos hegemônicos. A explicação científica envolve a dimensão social e 

histórica por trás da relação internacional. De outro modo, o autor adverte: há as 

relações de dominação dentro da nação e a forma de interação com o sistema em 

seu conjunto. O que importa são as relações de dominação que implicam na forma 

de organizar a produção e as razões político-sociais, enquanto configuração do 

problema nacional. (Idem, idem, p.177). 

As implicações das relações de dominação na organização da produção 

industrial brasileira foram captadas por Maria da Conceição Tavares na explicação 
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do modelo de acumulação brasileiro a partir da estagnação econômica que se 

afigurou após a ‘exaustão’ do processo de substituição de importações. A autora 

ressalta como eram grandes as expectativas, até meados de 1950, de que a 

industrialização substitutiva traria a homogeneização da renda e absorção da mão 

de obra rural, enfim o desenvolvimento. (Idem, 1973, p.192). No entanto, o setor 

moderno à medida que se ampliou gerou desequilíbrios junto ao setor tradicional do 

qual era demandante de fatores produtivos. Para Tavares, o problema era que os 

subsetores mais tradicionais da economia já não atendiam aos novos requerimentos 

do setor modernizado, que seguia em acentuada verticalização a ponto de gerar 

uma produção excedente de difícil absorção.  Tratava-se de desigualdade de renda 

e concentração de capital a tal ponto intensificadas que comprometia a continuidade 

do processo de acumulação. (Idem, idem, p.193).  Sob tais circunstancias, avalia a 

autora, o capitalismo brasileiro buscaria promover novo impulso de expansão 

elevando a taxa de ‘mais valia’ sobre a força de trabalho, reorientando a renda e as 

atividades econômicas. (Idem, p.193-4). Nesses termos, o Brasil chegaria, “graças 

ao seu acelerado processo de modernização [...] a alcançar um grau de 

heterogeneidade sem paralelo na América Latina”. (Idem, idem, p.194).  

De acordo com Maria Cristina Cacciamali, em 1960 10% da população 

economicamente ativa mais rica brasileira detinha 39,6% da renda nacional, 

enquanto 50% mais pobre compartilhava 17,4% da renda. E até 1970 essa 

concentração se elevou, passando a ser representada por 46,5% e 15,1% da renda, 

respectivamente. (Idem, 2002, p.13). Essa tendência também, é revelada pela 

evolução da parcela de renda em mãos de 1% mais rica da população 

economicamente ativa, que em 1960 era de 12,11% e chegara em 1970 a 14,51%, 

quase o mesmo que detinham os 50% mais pobres no referido período. (Idem, idem, 

idem). 

De acordo com Tavares, a concentração de renda do período de 1960 a 1970 

representava a impossibilidade de compatibilizar o consumo dos grupos 

heterogêneos, implicando a necessidade de recomposição do referido esquema de 

distribuição da renda. Conforme a autora, o fundamental é que não se afigurava a 

possibilidade de incorporação das massas no processo de expansão. O problema 

era que os padrões de renda e consumo dos grupos médios urbanos não 

correspondiam aos níveis requeridos pela progressiva diversificação dos bens de 

consumo final. Por outro lado, a partir de 1961 o mercado de consumo popular 
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passou a encolher, dadas as perdas que a inflação impingiu aos salários das classes 

de renda média inferior. (Idem, 1973, p.199-200). A partir de 1963, embora o 

Governo tenha tentado uma redistribuição de renda a favor das classes populares, a 

autora observa que tal esquema estava fadado a malograr, uma vez que para 

funcionar requeria que se alterassem os parâmetros básicos de funcionamento do 

sistema. (Idem, idem, p. 201). Somente a partir do governo militar, a estrutura 

econômica concentradora de renda teria alcançado sua maior eficiência e eficácia, 

em termos da acumulação de capital. O direcionamento da renda, para os níveis 

médios em prejuízo das classes populares assalariadas, se faria tanto pela 

ampliação do crédito ao consumo de bens duráveis dirigido às rendas médias, 

quanto pela manutenção do poder de compra dessas rendas, concomitante ao 

rebaixamento do salário mínimo real que em 1967 alcançou a desvalorização de 

30% em relação a 1961. (Idem, idem, idem).  

Tavares considera que a possibilidade de “sobre lucro” obtido a partir dos 

recursos produtivos de custo muito baixo, disponíveis no setor atrasado, impunha-se 

como limitação à “oportunidade de investimento” (Idem, idem, p.204) que as 

tecnologias representavam. O que, de outro modo, se constituiria em impedimento à 

expansão do mercado interno consumidor. E, nesses termos, a repercussão mais 

importante seria a desigualdade na distribuição da renda, com efeitos de 

marginalização e exclusão de crescente parcela da população. (Idem, idem, p. 190). 

Ladislau Dowbor, por sua vez, descreve como essa lógica, orientada pelo 

lucro balizou as decisões do empresariado brasileiro. O consenso era de se alinhar 

às multinacionais no processo de industrialização substitutiva do início dos anos 

1950, em detrimento de uma política econômica baseada na burguesia nacional, no 

mercado popular e nas possibilidades de industrialização autônoma. Mediante um 

consumo nacional ainda fraco, as expectativas, em especial do setor têxtil, teriam se 

voltado para as exportações aos países vizinhos. As multinacionais, estimuladas 

pelos benefícios cambiais, foram atraídas a se instalarem no país para atender ao 

consumo das camadas superiores de renda, ao mesmo tempo que a expansão do 

mercado popular foi sendo adiada. (DOWBOR, 1982, p.126). 

No período de 1956 a 1960 a política de abertura total reforçou o movimento 

concentrador de renda. Segundo Dowbor, a entrada de capital estrangeiro no Brasil 

passou de U$ 75 milhões de dólares, em 1954, para U$ 356 milhões em 1957. 

Desse total o maior percentual individual do investimento estrangeiro era americano 
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com 48,8%. (Idem, idem, p.127). Segundo o autor, essa “reconversão do setor 

tradicional para o mercado sofisticado e a exportação constitui o abandono de uma 

perspectiva de industrialização autônoma”. (Idem, p.125). Esta solução transformaria 

a industrialização em um meio de reproduzir a relação de dependência. No entanto, 

conforme o autor, quando a partir de 1963, mediante as reivindicações populares de 

redistribuição da renda, o governo ensaiou uma política redistributiva, a burguesia 

nacional omitiu seu apoio e conduzida pelos interesses das empresas multinacionais 

abriu caminho sem resistência ao governo militar que se instalou em 1964. É a partir 

de então, que se consolida o modelo de concentração de renda e riqueza do país 

iniciado em 1920 e reforçado após 1954. (Idem, idem, p. 129).    

Para Francisco de Oliveira, as condições para a ampliação do mercado 

interno brasileiro tiveram início a partir de 1930 com a destituição da hegemonia 

agroexportadora prevalecente. Desde então, foi inaugurado um novo modo de 

acumulação em que os aspectos predominantes passaram a ser a regulamentação 

do trabalho, a intervenção do Estado na esfera econômica e o papel da agricultura 

como provedora das divisas para a importação de bens de capital e supridora, tanto 

dos alimentos, quanto das matérias primas a custos reduzidos, conforme seria 

necessário à acumulação urbano-industrial. (Idem, 2003 p. 35-6). E, ainda, de 

acordo com Oliveira, o meio para se obter tal barateamento foi manter o salário real 

desses trabalhadores abaixo dos níveis de produtividade. Essa condição, combinada 

ao tipo de interposição do Estado, pendia a conformar o modelo de concentração de 

renda da economia brasileira. Desse modo, a indústria poderia voltar-se 

primordialmente para o consumo do mercado urbano, enquanto o próprio modelo de 

industrialização estaria suportado pela baixa remuneração do trabalho, em que o 

decréscimo absoluto do salário é combinado com aumento da jornada de trabalho. 

(Idem, idem, p.49).  

De modo que as necessidades da acumulação se compatibilizariam com as 

possibilidades de exacerbar a exploração do trabalho. É assim que para Oliveira, os 

setores tradicional e moderno não se afastam na mesma da elevação da 

produtividade do setor moderno. Ao contrário, se aproximam em uma integração 

dialética. “Foram as necessidades de acumulação e não de consumo que orientaram 

o processo de industrialização” (Idem, p. 50).  

Oliveira salienta que a expansão do mercado interno estaria limitada em 

função do estágio tecnológico da base industrial que se instalava no país e a 
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necessidade de manter elevadas taxas de lucro. As possibilidades de se elevar as 

taxas de lucros não se davam pela lógica de ampliação do consumo, avalia. 

Segundo o autor, além do excesso de oferta de mão de obra, bastava que os preços 

dos bens salários não fossem afetados para que os lucros viabilizassem a 

acumulação. (Idem, p.51). É assim que a partir de 1954 até 1963 se reforçaram as 

bases do modelo de acumulação brasileiro, conforme, também, apontado por 

Dowbor. (Idem, p.129). 

 Por outro lado, Décio Munhoz considera que não havia para o Brasil, no 

período em questão, alternativa que não fosse a de avançar com a industrialização. 

Para o autor não existiria outro caminho ou projeto político com visão de futuro e 

horizontes traçados não estavam na pauta das decisões, “era crescer ou perecer 

diante da estagnação condicionada pelo inevitável estrangulamento externo”. 

(MUNHOZ, 2012, p.30). 

Para Maria da Conceição Tavares et al, a implementação do projeto 

desenvolvimentista de Kubitschek a partir de 1956 “foi crucial para a estruturação do 

capitalismo nacional”, tendo representado o primeiro ciclo de investimentos 

alavancados pelo Estado na indústria pesada e na infraestrutura. (Ibidem, 2010, 

p.46). Para os autores, teria sido em função da maior abertura ao mercado 

internacional, nos moldes liberais, que o Estado desenvolvimentista depois de 

impulsionar, enormemente as bases industriais do país, não pode responder às 

“necessidades de implantação de um novo modelo de desenvolvimento nacional”.  E 

“sem capacidade de alavancar novos investimentos e dar continuidade ao 

crescimento industrial e agrícola, entrou em crise”. (Ibidem, ibidem, p.10). 

No entanto, o que importa ressaltar é a condição em que se estruturou a 

industrialização brasileira. Esta, originada como solução para as crises do comércio 

exterior, criou um capitalismo em que a dotação de capital por trabalhador e a 

evolução do progresso técnico não se articulam. A elevação da produtividade, 

resultante dos aportes de capital, não volta para o sistema na forma de maiores 

salários e ampliação do consumo. É a elevação da taxa de salário que constitui o 

mecanismo indispensável da economia capitalista moderna, conforme pontifica 

Furtado. (Idem, idem, 1978, p.27).    
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2.2. DIRETRIZES DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO 

O quadro geral do Brasil pós-guerra de acordo com Munhoz era o de um país 

atrasado que embora tenha acumulado divisas durante a guerra rapidamente veria 

esses recursos se esgotarem em função do retorno ao desequilíbrio nos termos de 

troca, em especial a partir de 1947. De um lado, tal desequilíbrio se devia à taxa de 

câmbio valorizada que buscava favorecer a importação de bens de capital com 

vistas à renovação do parque industrial. De outro lado, essa valorização teria o efeito 

de elevar as importações de bens não essenciais e, também, de afetar 

negativamente a receita das exportações, agravando a assimetria do saldo do 

balanço de pagamentos. Ademais o autor ressalta que os preços dos bens 

importados teriam crescido 135% ao longo do período da guerra até 1948. (Idem, 

idem, p.15-8).  É que a tendência de queda dos preços internacionais dos bens 

primários comprometia cada vez mais as receitas das exportações brasileiras. De 

todo modo, salienta Munhoz, aqueles desequilíbrios não impediram que o país 

atravessasse o referido período com taxas de crescimento que variaram entre as 

médias de 7% a 6,7% entre 1947 e 1960. (Idem, idem, p.38) 

Para Rattner, a industrialização brasileira surgiu sem a interveniência direta 

das forças sociais, o que determinou a dependência do país, em relação às 

economias centrais. Configurou-se em obstáculo à livre determinação da classe 

empresarial nacional. E aponta a ação dos grupos oligopolísticos internacionais, o 

elevado custo da tecnologia e a necessidade de recursos para os investimentos 

entre os entraves que impediriam as empresas nacionais de ocuparem posições 

estratégicas e de alto poder decisório junto aos setores mais dinâmicos da indústria, 

em favor do crescente predomínio do capital estrangeiro controlador das 

tecnologias. Desse modo, ainda segundo Rattner, esse controle pelas multinacionais 

determinaria o grau de concentração econômica, dada a forte influência dessas 

empresas nas decisões do governo sobre as políticas de planejamento econômico e 

sobre a forma de alocação de recursos. (Idem, idem, p.38-9). 

 O fato relevante, segundo o autor, que emerge dessa constatação, é que a 

transferência e assimilação das modernas tecnologias dos países desenvolvidos 

para os periféricos não é simples e tão pouco é procedente a relação causal e direta 

entre tecnologia e progresso político social. (Idem, idem, p.42). Nesse sentido, 

aponta como ideológica e equivocada a crença acerca da natureza “apolítica” da 
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tecnologia e do planejamento. Considera que “o desenvolvimento através da 

transferência de tecnologia, pode constituir apenas mais um mito na longa série de 

desilusões criada e difundida nos países pobres nas últimas décadas”. (Idem, idem, 

p.50).  

É com base nessa interpretação que se buscará indicar, de forma sucinta as 

diretrizes e consequências dos planos governamentais de desenvolvimento, a partir 

de 1956.  

 

2.2.1. Plano de Metas – (1956-1959) 

O Plano de Metas, do Governo Juscelino Kubitschek foi elaborado para dar 

continuidade ao processo de substituição de importações. Este Plano constituía um 

completo e muito bem elaborado conjunto de ações, visando a concretização de 

uma série de investimentos, tanto pelo setor público quanto pelo privado. As 

principais diretrizes previstas neste Plano eram investimentos em cinco principais 

setores de energia, transportes, alimentação, indústria de base e educação, a cargo 

do Estado e, em grande parte financiados pelo BNDE2, para período de 1956 a 

1960. O maior problema, no entanto, referia-se ao volume de divisas necessário aos 

investimentos privados direcionados para o setor industrial.  

De acordo com Tavares et al, a aplicação da Instrução nº 1133 da SUMOC 

visava contornar o problema da falta de divisas e da tendência aos desequilíbrios do 

balanço de pagamentos, possibilitando que as importações de bens de capital pelas 

empresas fossem realizadas sem o equivalente em divisas, que passavam a ser 

registrados como investimento estrangeiro direto. Além desta estratégia, os 

investimentos a cargo das empresas privadas para o setor industrial receberiam 

incentivo de políticas cambiais.4  (TAVARES et al. ibidem, p.52). 

Desse modo, cerca de 71% de todo investimento direto estrangeiro do 

período 1955 a 1960 ingressou sem cobertura cambial, nos termos da Instrução no. 

                                                           
2 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico foi criado em 18 de junho de 1952, pela lei 1.628 
aprovada pelo Congresso Nacional, com o objetivo de gerir e aplicar os recursos do Fundo de 
Reaparelhamento Econômico – FRE, além de recursos fiscais.  

3 Instrução normativa da SUMOC (Superintendência da Moeda e do Crédito) que dispunha sobre a 
liberação de licenças de importação de equipamento sem cobertura cambial, na forma de 
investimento estrangeiro direto.  
4 Taxas múltiplas de câmbio. (TAVARES et al. Ibidem, p.52). 
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113, ao câmbio livre mais conveniente5. Este método, porém, beneficiaria o capital 

externo em detrimento ao capital nacional, uma vez que proporcionava remessas de 

lucros e de amortizáveis para o exterior ao custo de câmbio preferencial. Em 

consequência, os investimentos diretos passaram de U$ 9 milhões de dólares, em 

1952, para U$ 144 milhões de dólares, em 1957. (Ibidem, ibidem, p.67). O resultado 

foi a modernização do sistema produtivo nacional, a transformação do padrão 

objetivado de consumo e a elevada participação do capital estrangeiro na estrutura 

industrial brasileira. A indústria, cujo crescimento passou de 26,58%, em 1955, para 

33,19%, em 1960 era predominantemente formada por investimentos estrangeiros 

concentrados na produção de automóveis, de material elétrico e metal-mecânica. 

(Ibidem, p.84). Por outro lado, afirmam os autores, a despeito de todos os avanços 

trazidos pelos investimentos realizados, o Plano de Metas foi responsável pelo 

agravamento da inflação, que passou de 12,5% em 1956 para 30,5% ao término do 

governo Juscelino Kubitschek. (Ibidem, p.86). No entanto, Tavares, et al assinalam 

ter sido a inflação, também consequência do fato de os investimentos não terem 

gerado as condições necessárias e suficientes para dar fim ao processo de 

estrangulamento externo, o qual teria se agravado e, mais a frente, comprometido a 

continuidade do processo de crescimento econômico. (Ibidem, ibidem, p.86).  

De acordo com Rattner, a questão relevante diz respeito à função objetiva da 

modernização produtiva, ou seja, como a transferências de tecnologia, nos moldes 

em que se deram no Brasil, contribuíram para a sociedade como um todo, tendo em 

vista a enorme desigualdade de renda e de poder estabelecidos. Neste caso, afirma, 

é avaliar, também, a relação custo-benefício das novas tecnologias em termos do 

balanço de pagamentos e do mercado de trabalho. (Idem, idem, p.51-4). Se, de um 

lado, avalia o autor, “ocorre uma constante drenagem das reservas cambiais”, em 

função dos elevados custos de importação de máquinas e processos patenteados 

na forma de pagamentos de “royalties”, lucros e dividendos em favor dos  

controladores das técnicas, de outro lado, além de não ampliarem o consumo da 

população, por meio de novas oportunidades de emprego, cria na mentalidade do 

consumidor a crença de que é impossível viver sem os benefícios do padrão de 

consumo pré-estabelecido, o que contribui para acentuar ainda mais os desajustes 

                                                           
5 Na época o governo adotou a política de taxas múltiplas de câmbio. 
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do balanço de pagamentos e, também, para, de alguma forma, reprimir o 

desenvolvimento de valores e cultura nacionais. (Idem, idem, p.62). 

Rattner chama atenção para um aspecto importante, dentre os que são 

provocados pela adoção das tecnologias controladas e que diz respeito ao seu 

poder de influência sobre as instituições de ensino superior, de pesquisa científica e 

sobre o desenvolvimento tecnológico dos países em desenvolvimento. Neste caso, a 

orientação e os esforços não se focam nos objetivos e necessidades da sociedade 

em questão. O processo, nesses termos, ressalta, tenderia a reproduzir a parábola 

da “estação do trem”, em que os últimos carros da composição jamais chegam em 

primeiro lugar à estação. Importa, afirma, buscar o desenvolvimento autônomo 

independente do paradigma dos países avançados. O que implica aceitar um padrão 

de bem-estar possível e não o ideal parametrizado. (Idem, idem, p.65). 

Também para Francisco de Oliveira, a transformação da base produtiva, bem 

como os ganhos de produtividade alcançados com o Plano de Metas de Kubitschek, 

propiciados pela mera transferência de tecnologia, “trabalho morto externo”, teriam 

sido indispensáveis ao crescimento da economia nos anos posteriores. No entanto, 

considera que o Estado teria perdido a oportunidade de atuar em favor da 

transferência de tecnologia para as empresas de capital nacional. Identifica, de todo 

modo, que tal perspectiva não fazia parte da ideologia do empresariado industrial e 

não “se encontra nos atos de política econômica de todo o período pós anos 1930 

nenhuma disposição tendente a propiciar a transferência de tecnologia para 

empresas nacionais” por intermediação do Estado. (Idem, 2003, p.77). Ademais, no 

período, afirma, as instituições de pesquisa, as universidades e as políticas de 

desenvolvimento tecnológico mantiveram-se distantes da problemática implicada no 

modo de acumulação de capital. Para o autor, essas últimas considerações estão na 

base da explicação do porquê de não se ter pensado sobre a importância e impacto 

do grau de nacionalidade ou sobre o controle tecnológico da nova estrutura 

produtiva.  Ao contrário, a nova estrutura produtiva precisou reforçar a tendência à 

exploração intensiva da força de trabalho. Ressalta que, no período de 1944 a 1961, 

o salário mínimo decresceu, voltou a crescer e retrocedeu continuamente, na 

mesma medida do poder político dos trabalhadores, enquanto a produtividade da 

indústria se elevou, constantemente, a partir de 1947 a 1964. (Idem, p.79). 

Oliveira acrescenta que a institucionalização do salário mínimo permitiu que a 

fixação dos demais salários, acima desse, servisse como parâmetro no lugar da 
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produtividade de cada ramo industrial ou de cada setor. O que significa dizer que as 

indústrias mais dinâmicas, utilizadoras das “funções técnicas de produção”, mão de 

obra qualificada, após atenderem a esse requisito passariam a servirem-se do 

excedente de oferta desses fatores na mesma proporção que a dos ramos das 

indústrias “tradicionais”.  O autor observa que a elevação da taxa de exploração do 

trabalho constituiu a base para o crescimento do produto real da indústria, 

proporcionalmente, superior ao crescimento dos investimentos no período. A 

resultante seria o estabelecimento da crise que se manifestaria nos ramos industriais 

dependentes da demanda das classes mais baixas da renda, os chamados 

‘tradicionais’, os têxteis, de vestuário, de calçados e de alimentação.  (Idem, p. 80 -

84).  

 

2.2.2. Plano Trienal (1963) 

Ao final do Plano de Metas, no início da década de 1960, a deterioração do 

balanço de pagamentos, em especial em função dos encargos com os pagamentos 

da dívida externa, e a dívida pública, a aceleração inflacionária e a retração do 

crescimento contribuíram para as fortes pressões sociais e o estabelecimento da 

crise de governabilidade. Nessas condições, conforme Tavares et al., o Plano 

Trienal, elaborado por Celso Furtado para vigorar a partir de 1963, teria explicitado, 

em primeiro lugar, a necessidade em realizar os ajustes no curto prazo, meio pelo 

qual se buscaria viabilizar as estratégias do planejamento de longo prazo. Assim, 

uma das suas principais diretrizes referia-se à necessidade de manutenção das 

taxas de crescimento econômico de 7% ao ano, com intensificação da produção de 

bens de capital para que, ao final do período, se alcançasse 70% de autonomia da 

produção nesse setor. Incluía-se, nesta diretriz, a previsão de crescimento na 

produção de aço, tratores, caminhões, automóveis e energia elétrica. Em relação à 

distribuição de renda, a diretriz era promover reformas estruturais, em especial nas 

áreas educacionais e agrárias. Além dos objetivos econômicos e das reformas 

sociais, o Plano previa reestruturar, amplamente, a base de atuação do governo, 

promovendo as com reformas administrativa, bancária e institucional, muitas das 

quais viriam a ser realizadas pelo governo militar que se seguiu.  (TAVARES et al., 

ibidem, p.90-101). 
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Para os autores, a maior dificuldade que se encontrava, no âmbito do Plano 

Trienal referia-se às contradições implicadas na realização das metas, ou seja, 

cumprir ajustes cambiais, fiscais e monetários, ao mesmo tempo que se previa o 

crescimento do produto e do emprego. Ademais, para implementar as reformas 

previstas haveria de se elevar os gastos do governo, apesar da escassez de 

recursos e a própria inflação que determinava os limites. Além do mais, afirmam, 

faltava ao governo o anteparo de um “acordo social”. O que inviabilizou a aplicação 

do Plano que sequer saiu do papel. (Ibidem, p.101). 

 

2.2.3. Plano de Ação Econômica do Governo – PAEG (1964-1967). 

O Plano de Ação Econômica do Governo - PAEG, lançado em novembro de 

1964- traduzia a pretensão de fazer crescer a economia e controlar a inflação, 

ambas de forma gradual, até 1970. As principais diretrizes do Plano eram conter a 

inflação, reduzir as disparidades setoriais e regionais, acelerar o crescimento 

econômico, elevar os investimentos, além de corrigir a tendência ao desequilíbrio 

externo. (TAVARES et al. ibidem, p.112). De acordo com Tavares et al., o PAEG 

seria como uma cópia do Plano Trienal, a não ser pelas políticas salariais e de 

comércio exterior. A opção pelo gradualismo se justificava pela necessidade de 

evitar choques recessivos que comprometeriam as metas de crescimento 

econômico. Pelo lado do controle monetário contribuiria a reforma bancária, em 

especial a criação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. (Ibidem, 

ibidem, p.114). 

Tavares et al ressaltam que o Plano visava atacar a inflação em duas frentes. 

Em uma primeira frente buscaria o equacionamento do déficit público por meio de 

reforma tributária e da introdução da correção monetária no sistema fiscal. Ambas 

políticas deveriam elevar a arrecadação, sem causar pressão inflacionária. A 

segunda frente de atuação se referia à adoção de política de arrocho salarial, uma 

vez que o diagnóstico era de inflação provocada pela demanda. Por outro lado, a 

reforma da estrutura financeira, com criação do mercado de capitais, encabeçado 

por bancos conduzidos pelo mercado acionário daria origem ao financiamento do 

desenvolvimento econômico. (Ibidem, p.113-5). 

Dentre as consequências mais relevantes da implementação do PAEG, 

ressalta-se, por um lado, uma forte recessão, a impossibilidade de controle dos 
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desequilíbrios setoriais e externos, e os parcos resultados em termos do controle da 

inflação ou das taxas de crescimento econômico. Mas as reformas estruturais foram 

“legado marcante”, conforme destacam Tavares et al., e seriam fundamentais para o 

crescimento subsequente, do período, entre 1968 a 1973. De modo geral, afirma, 

essas reformas melhoraram as condições de financiamento do gasto público, com 

destaque para a instituição da correção monetária que também possibilitou a 

ampliação do crédito ao consumidor, estimulando a demanda por bens de consumo 

duráveis.  

A criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, (FGTS) flexibilizaria e 

terminaria com a estabilidade do emprego, mas constituiria importante fonte de 

recursos para financiamento da habitação popular e para a formação de um 

patrimônio para o trabalhador. Os subsídios às exportações de têxteis, calçados e 

maquinaria, de acordo com Tavares et al., favoreceram a expansão comercial com o 

exterior, “O crescimento da indústria da construção civil, de material de transporte e 

mecânica, permitiu por seus efeitos de encadeamento para frente e para trás, 

expandir a taxa de emprego e a massa global dos salários urbanos. [...] criando-se 

um novo ciclo de acumulação de capital”. (Ibidem, p. 118). 

Segundo os autores, a implementação do PAEG aprofundou a concentração 

de renda na estrutura modernizada da economia brasileira, pois a estratégia 

determinante estava orientada para que essa concentração facilitasse a 

continuidade da acumulação de capital. Era a busca por compatibilizar os altos 

preços dos produtos tecnologicamente avançados à formação centrada da renda, a 

partir das classes altas e média superior, viabilizando os lucros: “a política salarial e 

de financiamento favoreceu a concentração da renda pessoal e incentivou o 

consumo das classes médias e altas”, afirmam. (Ibidem, ibidem). Desse modo, a 

partir de 1968 se viabilizava “um novo ciclo de expansão com predomínio das 

empresas estrangeiras”. (Ibidem, Ibidem).  

Francisco de Oliveira ressalta que se tratava da “política seletiva” de combate 

à inflação, às custas das classes de baixa renda, em favor das necessidades de 

produção. Dados apresentados por este autor demonstram que, em 1960, dentre a 

população economicamente ativa, 90% detinha 61,13% da renda total. Enquanto os 

10% mais ricos retinham 38,87%. Em 1970 esse quadro se alteraria para, 

respectivamente, 51,65% e 48,35% da renda total. Os dados provam, 

suficientemente, “que não houve nenhuma redistribuição de renda para baixo”. 



 
 

49 

(Idem, idem, p.98). Assim, contesta a hipótese de “redistribuição intermediária” 

defendida por Tavares e Serra, afirmando que caso o “excedente acumulado” por 

meio da compressão salarial redundasse em tal redistribuição para a classe média, 

os problemas do capitalismo teriam se acabado. (OLIVEIRA, 2008, p.99). 

Oliveira explica que, embora a lógica que supõe que aumentos insignificantes 

sobre as rendas baixas não provocariam o mesmo impacto sobre o consumo que os 

mesmos aumentos teriam sobre a renda da classe média, esse argumento não 

serviria para explicar a dinâmica por trás das relações de produção, envolvendo as 

classes médias. Segundo o autor a renda da classe média era determinada pelos 

novos requisitos técnicos das ocupações médias, próprios da necessidade da 

moderna estrutura produtiva. Eram as possibilidades geradas pela expansão 

industrial, em termos de novas ocupações criadas, que promoviam a elevação do 

nível de renda da classe média. (Idem, p.100). 

De todo modo, a política de repressão salarial iniciada no período 1964 

contribuiu para que se acumulasse um “superexcedente arrancado aos 

trabalhadores”, (Idem, idem), que certamente não fora transferido para classes 

intermediárias para que estas viabilizassem o consumo. Este superlucro, afirma, foi 

resultado da elevação do nível da mais-valia absoluta e relativa, necessário para 

assegurar os objetivos de expansão dos conglomerados monopolísticos implantados 

no país, ainda no período de 1957 a 1962. Ressalta que a manutenção das elevadas 

taxas de lucro seria também atendida pelas diversas formas de incentivo à 

reprodução do capital. É que a massa de ganhos, ao ser transferida para o mercado 

financeiro, passaria a angariar nesse setor taxas de lucro muito superiores aos 

ganhos possíveis no setor produtivo. O sistema econômico, então, enfrentaria o 

dilema que faz o Estado elevar as taxas de juros para evitar a fuga de capitais e, 

agindo assim, alimenta a diferença de remuneração entre os setores produtivo e 

financeiro em beneficio deste último. (Idem, p. 100-02). 

Desde 1967 o Professor Antônio Delfim Neto, no comando do Ministério da 

Fazenda manifestava que a principal diretriz do governo seria acelerar o capitalismo 

brasileiro, por meio da conhecida “teoria do bolo”.6 Para alcançar tal diretriz os 

investimentos seriam financiados com recursos externos e um dos principais meios 

                                                           
6 Referia-se a necessidade de concentrar a renda para acelerar o crescimento econômico gerando 
poupança e investimento para quando, formada a riqueza, fosse possível distribuí-la. (TAVARES et 
al., ibidem, p.134).  
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de acesso aos recursos seria a abertura de crédito externo direto às empresas 

nacionais junto ao sistema financeiro internacional, ou por intermédio dos bancos 

comerciais que repassariam os recursos ao mercado interno. (TAVARES et al., 

p.134). 

Com uma configuração bastante arriscada, tendo em vista a volatilidade do 

mercado de crédito internacional de curto prazo, essas operações de financiamento 

foram comparadas por Tavares et al. (Ibidem, p.135) a um castelo de cartas. E em 

vista de índices renitentes de inflação, o seu diagnóstico passou a ser o de que se 

devia aos custos, o que veio a favorecer a adoção de política monetária menos 

rígida, em termos de custos financeiros. O controle dos preços, em especial os das 

tarifas públicas e dos insumos industriais, visava garantir que não viessem 

influenciar nos custos. O importante é que este Plano visava sobretudo resgatar o 

ritmo acelerado de crescimento e torná-lo contínuo, a partir base da ampliação da 

base industrial brasileira. (Ibidem, p.134-6).   

Ao lado de outras medidas não ortodoxas, sobressaia a elevação dos gastos 

do governo mesmo diante do crescimento do déficit público de 1967. Algumas 

formas de isenções fiscais visaram proporcionar ganho real de salário a 

determinadas camadas de renda, a fim de favorecer, calculadamente, a elevação do 

consumo de bens duráveis por essas camadas. Em compensação, a extensão do 

prazo para recolhimento dos impostos específicos pelas indústrias teria, assim, o 

efeito benéfico de elevar o capital de giro dessas empresas. (Ibidem, p.136). O 

consumo de bens duráveis foi alavancado pela ampliação do acesso ao crédito 

direto ao consumidor, tanto quanto ao setor privado para giro e financiamento dos 

investimentos.   

Em 1968 era formalmente divulgado o Programa Estratégico de 

Desenvolvimento, (PED), que deveria ser cumprido até 1970. O Programa pontuava 

o compromisso de alcançar o mínimo de crescimento anual de 6% do Produto 

Interno Bruto e visava atuar em duas frentes básicas. Na primeira se identificariam 

os setores onde houvesse maior capacidade ociosa para então promover ações que 

lhes elevasse a utilização. Na fase seguinte seria a ampliação da capacidade 

produtiva por meio de investimentos. Segundo Tavares et al., o PED considerava 

como possibilidade a criação de um mercado de massa e apontava para a expansão 

de setores considerados dinâmicos, como os de bens de capital, bens intermediários 

e a modernização das indústrias tradicionais. Havia, também, nos termos do 
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Programa, importante possibilidade de crescimento no setor de produtos de 

consumo duráveis em função da alta elasticidade renda desses bens.  (Ibidem, 

ibidem, p.137-8).  

Segundo José Pedro Macarini, foi no referido de 1967 a 1968, a política 

econômica heterodoxa se diferenciou da que passou a vigorar a partir de 1969, 

período em que se inaugurou uma outra fase da política econômica, de retorno à 

ortodoxia motivado pelo objetivo de aniquilar a inflação. Em 1967 a política fiscal 

teria sido manejada para induzir uma rápida reativação da economia – isenção do 

imposto de renda das pessoas físicas e alongamento dos prazos para recolhimento 

de imposto pelas empresas – além da expansão do crédito. Neste ponto, chama 

atenção o efeito dessas medidas sobre a elevação do consumo de produtos 

duráveis e o crescimento da indústria que nesse ano teria crescido, segundo 

Macarini, 14% (MACARINI, 2006, p.463). Foi a indústria automobilística que mais 

contribuiu para elevar o emprego industrial, além do setor da construção civil, que foi 

dinamizado com as novas aquisições de habitação própria e a expansão dos gastos 

do governo. No entanto, a continuidade desse crescimento estava ameaçada pela 

persistência da inflação, criando uma predisposição que, segundo Macarini, levou ao 

esquecimento os propósitos implícitos no diagnóstico que determinou as diretrizes 

do PED. (Ibidem, ibidem, p.465). No ano de 1969, as diretrizes se voltaram para 

adoção de medidas mais rígidas de combate à inflação, como meio, segundo se 

considerava, sustentável de manter elevadas de crescimento econômico.   

 

2.2.4. I Plano Nacional de Desenvolvimento 1972-1974 

O surpreendente crescimento da produção industrial do período de 1968 a 

1973, conforme observam Tavares et al., facilitada pela enorme liquidez conjuntural 

externa e à ocupação da capacidade ociosa preexistente propiciou o clima de 

otimismo em que foi lançado o I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND), ainda 

no governo Medici, em 1971. O Plano previsto para o período de 1972 a 1974 

pretendia realizar três grandes objetivos. O primeiro seria colocar o Brasil na lista 

das nações desenvolvidas, em dez anos, duplicar a renda per capita até 1980, 

expandir o emprego em 3,2% até 1974. As realizações seriam alcançadas a partir da 

redução da taxa de inflação para cerca de 10% ao ano. Mas o grande diferencial 

deste Plano, em relação aos anteriores, seria a elaboração da Política Tecnológica 



 
 

52 

Nacional concebida para promover o desenvolvimento de inovações tecnológicas, 

como meio de elevar a produtividade e alçar o país para os níveis de 

competitividade internacional. De acordo com Tavares, et al., o Plano era ambicioso 

ao reconhecer que para pertencer ao grupo dos “países emergentes” seria 

necessário “acelerar a transferência e aquisição de tecnologia”. Nesta perspectiva, a 

aceleração da transferência e aquisição de tecnologia era ponto fundamental, 

especialmente, conforme Tavares et al., na área de pesquisa nuclear e em urânio, 

além da formação de pessoal de nível superior. Pretendia-se implantar Centros de 

Tecnologias em áreas de Infraestrutura e Indústrias Básicas, que incluíam Energia 

Elétrica, Petróleo, Telecomunicações, Siderurgia, Pesquisa Mineral e Pesquisa 

Espacial, com a reformulação da carreira de pesquisador. (Ibidem, ibidem, p.142). 

O diagnóstico no qual se baseava o I PND concluía que as empresas 

brasileiras precisavam melhorar sua escala produtiva, elevar o nível tecnológico e de 

capacidade gerencial e administrativa. Além de necessitar de melhorias urgentes no 

processo de suprimentos e no preço dos insumos industriais básicos. Considerava, 

também, que a insuficiência de capital de giro nessas empresas aumentaria seu o 

coeficiente de endividamento. Segundo Tavares et al., ao Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE) ficaria o encargo de modernizar as empresas 

nacionais, sobretudo com vistas a financiar a venda de bens de capital produzidos 

no país. (Ibidem, p.143). Nesse sentido, o Plano pretendia que a indústria fosse 

instrumento de transformação tecnológica.  

Ainda, segundo os autores, a fim de promover a descentralização e o 

desenvolvimento regional, o I PND previa a concessão de incentivos fiscais e de 

financiamentos, que seriam intermediados pelo BNDE aos bancos estaduais de 

desenvolvimento, aos projetos de investimento no âmbito do “Programa de 

Integração Nacional – PIN e do Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo 

à Agroindústria do Norte e do Nordeste” – PROTERRA. Outra forma de integrar 

investimentos prioritários por meio da criação de fundos de financiamento que 

abrangeriam, em lugar de áreas específicas, vários setores como o FINAME - 

Financiamento de Máquinas e Equipamentos, o FIPEME - Financiamento a Pequena 

e Média Empresa e o FUNTEC - Financiamento do Desenvolvimento Tecnológico. E 

o Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - FNDCT, criado em 

1971, que viria a ser uma das principais fontes de financiamento de pesquisa no 

país. A criação desses fundos, a partir de 1967, contribuiu para que o BNDE 
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passasse a ter fontes estáveis de recursos que viabilizaram os investimentos do 

período, em especial até 1974. (Ibidem, p.146). 

  Estes recursos propiciaram investimentos que elevaram a utilização da 

capacidade instalada da indústria em geral. Por outro lado, as medidas de caráter 

creditício, cambial, financeiro e fiscal estimularam a demanda agregada, em 

especial, a demanda por bens de consumo durável, como automóveis. (Ibidem, 

p.156).  

Importa ressaltar, conforme observam Tavares et al., que teria sido graças ao 

PED – “Programa Estratégico de Desenvolvimento” -, que passou a vigorar uma 

política de Ciência e Tecnologia, baseada em ideais nacionalistas, no país, e para a 

qual foram fundamentais, além do FUNTEC, os recursos do FNDCT, geridos pela 

Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, criada em 1967. Esses fundos, 

voltados para a inovação tecnológica e para a capitalização da empresa nacional, 

eram aplicados aos projetos do setor industrial aprovados pelo BNDE. A partir de 

então, a Pesquisa e o Desenvolvimento Tecnológico ganhariam “corpo e importância 

crescente”. (Ibidem, p.156). No entanto, a inovação tecnológica que se esperava no 

âmbito da produção nacional de bens de capital não teria se concretizado, uma vez 

que, o ciclo expansivo do período 1968-1973 apresentou crescimento “inter e 

intrasetorial” bastante desproporcional. (Ibidem, p.157). O que se devia ao atraso no 

crescimento da indústria de bens de produção, em relação aos bens de consumo 

duráveis, os não duráveis e à construção civil. Essa defasagem explicaria os 

desequilíbrios que se verificaram no período seguinte, quando se buscaria 

intensificar investimentos privados e públicos na indústria de bens de capital, bem 

como na de insumos básicos.  

Segundo a interpretação de Francisco de Oliveira, a recessão dos anos de 

1962 a 1967 teria sérias implicações sobre o processo de modernização da indústria 

que se seguiu à recuperação de sua capacidade instalada, quando equipamentos 

novos e mais modernos seriam necessários à ampliação da produção existente. A 

retomada do crescimento dependeria dessa ampliação de forma rápida, ou seja, de 

forma a recuperar os avanços tecnológicos havidos durante os anos em que a 

indústria nacional de bens de capital se manteve estacionária. Sendo essa a 

condição “sine qua non” para incrementar a produção de produtos finais, a única 

saída passou a ser as importações de bens de capital. Assim, o dispêndio com as 

importações desses bens cresceu 1,6 vezes, entre 1966 e 1970, ritmo bem superior 
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ao do crescimento do próprio produto do setor industrial como um todo. (OLIVEIRA, 

idem, p.103). Este fato teria o significado importante de indicar “que boa parte do 

impulso gerado pelo crescimento do departamento de bens de consumo não se 

transmitiu ao departamento de bens de produção, com o que não se internalizou 

totalmente a potencialidade de crescimento”. (Idem, idem). Ou seja, a dinâmica que 

impulsiona o progresso tecnológico e eleva os níveis de produtividade, permitindo 

expansão da renda do salário e do consumo, não se reproduziu no Brasil.  

Oliveira observa que o desdobramento, em cadeia, originado pela recessão 

do período de 1962 a 1967, levou o país a depender “mais e não menos do 

crescimento das exportações” (Idem, p.104), tendo em visita, as diretrizes de manter 

elevadas taxas de crescimento. Ao lado dessa problemática imposta ao capitalismo 

brasileiro, havia também a exigência imposta pelo sistema de “não deixar cair a taxa 

de lucro” (Idem, p.104), em função do que se mantiveram uma variedade de 

políticas, como o subsídio às exportações, por exemplo. Esta que, se por um lado 

representava renúncia fiscal, de outro permitiria melhorar a posição das reservas 

internacionais do país de modo a que viessem atender às crescentes importações 

de bens de capital em prejuízo da expansão da produção nacional desses bens. De 

outro modo, o governo sem querer alterar as regras que viabilizavam altas taxas de 

lucro ao sistema, buscaria financiar-se cada vez mais junto a créditos externos, 

perpetuando assim os mesmos desequilíbrios que incialmente se buscava superar. 

Desse modo, a economia cresce, mas não se desenvolve, pois, o referido desajuste, 

que tem origem na defasagem tecnológica, no limite acabou sendo solucionado por 

meio do aprofundamento da exploração do trabalho. (Idem, p.105).  

De outro modo Lessa aponta que o PED de 1968 explicitava a importância do 

desenvolvimento tecnológico ao indicar que o padrão de industrialização anterior era 

inadequado, pois não garantia o desenvolvimento autossustentado. E que a 

industrialização não gerou mercado interno de massa, já que não internalizou 

tecnologia apropriada. Ademais, ressalta Lessa, o Programa Estratégico de 

Desenvolvimento apontava a necessidade de uma política com vistas à adaptação 

da tecnologia importada e à produção interna de tecnologia como meio de alcançar 

o desenvolvimento. O autor ressalta que o tema estava bastante em voga no 

período em questão. E que era discutido no meio acadêmico havendo escritores 

estrangeiros cujas obras divulgavam a inter-relação entre Potência e Tecnologia. 

Segundo Lessa, no entanto, no início da década de 1970, as preocupações do 
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Planejamento de 1968 com o mercado interno de massa para a indústria tradicional 

e com as tecnologias utilizadoras de mão de obra foram deixadas de lado em vista 

dos efeitos do “milagre” econômico.  (LESSA, 1988, p.61).   

 

2.2.5. II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975 -1979) 

O lançamento do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), no governo 

do General Ernesto Geisel, ao final de 1974, ocorreria em turbulento contexto 

econômico internacional. Além, do processo de valorização do dólar em função do 

rompimento do governo norte americano com o padrão ouro, era, também o 

momento do embargo imposto pela OPEP – Organização dos Países Produtores de 

Petróleo, aos países ocidentais, em vista dos conflitos no Oriente Médio. Conforme 

relatam Tavares et al., o fornecimento do óleo bruto no mercado externo foi reduzido 

em 50% elevando seu o preço acima de 300% (Ibidem, ibidem, p.159). Em 

consequência as nações dependentes dessas importações passaram a adotar 

políticas restritivas, para enfrentar os desequilíbrios em suas balanças comerciais e 

o processo inflacionário que se seguiu, promovendo semi estagnação econômica a 

nível mundial. (Ibidem, ibidem, ibidem). 

Do lado oposto das consequências desfavoráveis da crise estavam os 

petrodólares que se acumulavam em abundância, em especial no mercado europeu. 

Essa liquidez internacional, enquanto possível fonte de financiamento externo, 

apontava, no caso do Brasil, para a possibilidade de eliminar a defasagem 

tecnológica do setor produtor de bens de capital e de produção de insumos básicos, 

além dos investimentos considerados essenciais à continuidade do crescimento.  

Segundo Tavares et al., foi com a perspectiva de alcançar o almejado “Brasil 

Grande” que o governo militar, apesar do quadro externo, decidiu implementar o II 

PND valendo-se de taxas de juros internacionais, conjunturalmente, baixas. O que 

implicaria, contudo, iniciar novo ciclo de endividamento externo. (Ibidem, ibidem, 

p.161). 

De acordo com o texto do II Plano Nacional de Desenvolvimento o Brasil, 

para concretizar sua posição de grande potência emergente, deveria chegar em 

1979, com o dobro da renda média dos primeiros anos da década anterior, ou seja, 

a renda per capita nacional superior a mil dólares. Quanto ao PIB deveria 

ultrapassar os U$ 100 bilhões de dólares já em 1977, elevando a posição do país à 
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oitava economia mundial. A oferta de trabalho deveria crescer 3,5% ao ano no 

período de 1975 a 1979 para, então, em 1980 constituir uma população 

economicamente ativa em torno de 40 milhões de pessoas. Essas diretrizes 

bastante ambiciosas requeriam um desempenho industrial extraordinário, como 

único meio de tornar a economia competitiva no âmbito internacional. Assim, o Plano 

previa a inauguração de novo estágio de evolução industrial, com grande ênfase no 

setor de insumos básicos e de bens de capital. No entanto, esse processo deveria 

ser conciliado com o quadro de escassez de petróleo, uma vez que, o consumo 

vinha exigindo a importação de mais de dois terços da energia utilizada, impunha-se 

assim o esforço em limitar o consumo e elevar a produção interna de petróleo. 

(BRASIL, 1975, p.3-4). 

O ponto importante a ressaltar é que, conforme o próprio texto do Plano 

reconhece, o alcance das diretrizes do II PND dependia sobretudo, do êxito no 

processo de transferência e apropriação das tecnologias implicadas na base 

produtiva que se pretendia consolidar e ampliar no país. Conforme o Plano, o 

desenvolvimento brasileiro seria suportado pelo progresso científico e tecnológico, o 

qual seria realizado por meio da execução do I e do II “Plano Básico de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico” – PBDCT, além do primeiro “Plano 

Nacional de Pós-Graduação” representados pela “Política Científica e Tecnológica” e 

sob a coordenação do Conselho Nacional de” Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico” – CNPq que estava em criação na época. (Ibidem, p.5-6). Ademais, 

incluía-se nas ações de desenvolvimento científico e tecnológico, a ampliação dos 

“Programas de Cooperação Técnica Internacional” voltados para a importação de 

cérebros e de tecnologias de ponta, inclusive com vista ao fortalecimento dos 

centros de pesquisa do país. Além do treinamento pós-graduado de técnicos e 

professores brasileiros no exterior, nos campos do conhecimento especializado em 

que o país era carente. (Ibidem, p.114). 

Conforme Tavares et al., a concepção do II PND baseava-se, em muitos 

aspectos, no PED e no I PND, além de ter se inspirado nos resultados obtidos no 

Japão, que executou um planejamento extraordinariamente bem coordenado, em 

que as empresas nacionais eram orientadas a atuar de maneira colaborativa entre 

si. A articulação inter empresas viabilizou a geração de tecnologia própria, a partir do 

qual puderam formar os conglomerados que gerariam o capital necessário para o 

fortalecimento do mercado interno. Segundo os autores, no caso brasileiro, o Plano 
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era fortalecer a empresa nacional e promover o desenvolvimento tecnológico. Ao 

Estado caberia investir na expansão dos serviços de energia, transportes e 

telecomunicações (TAVARES et al., ibidem, p.161). E, contraditoriamente aos 

esforços que deveriam ser empreendidos para alcance das referidas diretrizes, o II 

PND, também, buscava equilibrar o balanço de pagamentos, o controle da inflação, 

e a melhoria na distribuição de renda inclusive entre as regiões do país. (Ibidem, 

ibidem, p.162). 

Tavares et al., observam que o Plano previa a concretização da meta de 12% 

como média de crescimento industrial ao ano. E que para tanto seria necessário 

implementar uma política industrial que viabilizasse “a configuração definitiva [...] do 

perfil industrial que se deseja no Brasil” (Ibidem, ibidem, ibidem).  

De acordo com Lessa a “configuração definitiva” referente ao estágio da 

indústria indicava que os setores de bens de produção passariam a ser os setores 

líderes da expansão industrial, na dianteira, orientando o movimento dinâmico. 

(LESSA, 1988, p.20). Nesse sentido, observa o autor, o II PND buscava eliminar os 

gargalos do setor industrial, por meio da ocupação plena da capacidade instalada, e 

os relacionados à crise energética e à escassez de matérias primas e seus efeitos 

sobre o balanço de pagamentos.  (Idem, idem, p.21-4).  

Quanto à diretriz do Plano de “consolidar, até o fim da década, uma 

sociedade industrial moderna”, fim a ser alcançado por meio da atuação dos 

“Agentes da Sociedade” e das empresas privadas, as quais caberiam margens de 

rentabilidade de 12% a 15% para sustentar crescimento industrial, e de 7% a 8% no 

setor agrícola, que, segundo o II PND, dependia da “estruturação progressiva de um 

mercado de consumo de massa”. (Idem, idem, p.27).  No entanto, segundo Carlos 

Lessa, o desenvolvimento tecnológico previsto no II PND, baseado em atualização 

tecnológica em grande número de setores, por meio da transferência de tecnologia 

importada, com adaptações “maiores ou menores”, apresentava entrave não 

explicitado no Plano.  

Segundo Lessa, o que o II PND não revelava era que os maiores desafios do 

Plano visavam reverter os efeitos negativos da política econômica de 1964 a 1966, 

os quais refletiam o atraso econômico da Nação. Nesse caso, a problemática 

implícita diria respeito ao papel do Regime Militar, que não pretendia ser apontado 

como responsável pela falta de solução do referido atraso. Seria necessário 

demonstrar a viabilidade do Brasil – Potência. Era com esse espírito, segundo o 
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autor que o Estado Militar buscava implementar as ações previstas no II PND, 

utilizando como “slogan” a prioridade estratégica do Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico para diferenciar o próprio discurso daquele em torno das Reformas de 

Base do período anterior a 1964. (Idem, p.56-7). 

Por outro lado, conforme demonstram Tavares et al., o desenvolvimento 

tecnológico receberia, para o período de 1974 a 1978, conforme previsto no II PND, 

apenas 3,1% dos recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDE), contra 38,3% dos recursos, do Banco, previstos para o programa de 

insumos básicos e 13,7% dos recursos para equipamentos básicos. (Ibidem, ibidem, 

p.167). Ademais, a partir de 1974 as operações aprovadas pelo Banco, segundo os 

autores, foram sendo centralizadas nos programas de insumos e equipamentos 

básicos chegando, em 1978, a absorverem 86,1% dos recursos em detrimento dos 

demais programas, como o de desenvolvimento tecnológico que passou no período 

de 1976 a 1978 de 0,3% a 0,0%. (Ibidem, p. 169).  

Os autores ressaltam que a crise internacional a partir de 1974 teria 

provocado um aumento de 34% sobre os preços, em geral, significando uma 

inflação mais que dobrada à verificada no ano anterior. O impacto dessa inflação 

atípica, segundo os autores, teria sido amortecido pelo BNDE junto aos mutuários 

por vários mecanismos, chegando em 1979 ao que teria se tornado, praticamente, 

doação de recursos públicos ao setor privado. (Ibidem, p.176). Observam ainda que, 

o enfraquecimento financeiro teria levado o BNDE a buscar ressarcimento junto ao 

Tesouro Nacional, o que contribuiria para agravar, ainda mais, a deterioração das 

finanças públicas.  (Ibidem, p.168-9). 

No período pós 1973 Décio Munhoz relata que mediante o crescimento rápido 

da dívida externa e as pressões inflacionárias decorrentes dos aumentos de preços 

do petróleo, levaram o Governo a “apostar” na elevação das exportações como 

forma de reequilíbrio das contas correntes e assim sustentar a manutenção do 

crescimento. Mas, que essa estratégia não considerou a possibilidade de as 

economias centrais  transferirem as suas contas deficitárias com as importações de 

petróleo para “terceiros países” (Idem, 2012, p. 67). O que teria sido feito por meio 

da enorme oferta de eurodólares aos países periféricos para que mantivessem o 

crescimento de suas economias, bem como o nível de suas importações. Em 

contrapartida os países centrais passaram a adotar medidas anti-importação e pró-

exportação “pulverizando numa infinidade de parceiros os [...] substanciais déficits” 
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(Idem,idem, p.68). Desse modo, conforme Munhoz, as economias centrais 

reduziram o ritmo do próprio crescimento, sendo “estrategicamente colocadas em 

hibernação nos anos de 1974 e 1975”. (Idem, idem, idem). 

Mediante o quadro internacional e as reduzidas opções então existentes a 

decisão política, nos termos do II PND, foi a de que “preferiu-se [...] a preservação 

do crescimento acelerado, como política básica: para um país [...] construindo [...] 

sua estrutura industrial um recuo pode significar violento traumatismo”. (BRASIL, 

1975, p.15). E nesse caso, portanto, no Plano é ressaltada a “importância de [...] 

manter sob controle a situação do balanço de pagamentos” (Ibidem), além de ter 

que superar a escassez de vários recursos, tais como, “investimentos em capital 

fixo, insumos industriais, executivos e técnicos de certas especializações”. (Ibidem).  

Como resultado, a dívida externa líquida brasileira de cerca de U$ 6 bilhões de 

dólares em 1973 alcançaria os U$ 50 bilhões de dólares em 1980, relata Munhoz 

(Idem, idem, p.67). Importa ressaltar, conforme o autor, que as medidas adotadas 

pelo Governo nesse período foram precedidas de amplo debate interno. (Idem, 

idem, idem, p. 66-7). 

A discussão sobre o melhor caminho a tomar, mediante o quadro 

internacional, deu-se representada por duas correntes de pensamento distintas. 

Segundo Munhoz, de um lado os governistas, monetaristas conservadores, 

defendiam tratamento de choque na economia. E de outro lado, analistas ligados às 

Universidades e Centros de Pesquisas preconizavam o controle das importações, 

contenção do consumo interno de combustíveis e congelamento dos setores mais 

dependentes das importações e “reorientação do dinamismo para áreas mais 

autônomas em relação ao resto do mundo”. (Idem, idem,idem).  

No entanto, apesar da tomada de consciência, por parte dos agentes 

econômicos nacionais, a partir de 1970, sobre a necessidade de um 

desenvolvimento pautado pela geração de tecnologia própria. O problema de como 

operacionalizar esse processo pesou contra a adoção da política de transferência de 

tecnologia. Conforme Leandro M. Malavota, o amadurecimento das reflexões acerca 

do desenvolvimento nacional e o esforço em torno da apropriação do conhecimento 

e da tecnologia enfrentaria a controvérsia quanto a melhor forma de desenvolvê-la. 

De um lado havia aqueles que, conscientes da dependência envolvida na absorção 

da tecnologia externa, defendiam a sua criação interna com todos seus elevados 

custos. De outro lado, estava o empresariado nacional a favor do aproveitamento do 
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estoque de conhecimento disponível nos países centrais. Coube aos Militares, 

segundo o autor, decidirem que afinal a tecnologia estrangeira teria a função de 

“impulsionar o crescimento, não a de condicioná-lo” devendo ser absorvida 

internamente como meio do desenvolvimento autossustentável no longo prazo.  

(MALAVOTA, 2010, p. 77-80).    

Quanto à operacionalização da Política de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico nos termos do II PND, Malavota relata que cabia ao Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial - INPI, as funções de divulgar informações tecnológicas e 

de assessorar o empresariado nacional para a obtenção das melhores condições 

possíveis na negociação da transferência e utilização de tecnologia importada. E 

que cabia ao Instituto realizar o “screening7” contratual, como meio detectar e 

eliminar possíveis cláusulas contratuais restritivas, que viessem impedir a absorção 

e difusão da tecnologia negociada. (Ibidem, ibidem, p.87-9).  

Buscava-se assim, minimizar os riscos envolvidos na transferência de 

tecnologia importada por meio de patentes. A vantagem desse formato, segundo o 

Malavota, seria a garantia de lucros para as empresas estrangeiras, detentoras da 

tecnologia, em troca do monopólio temporário proporcionado pela patente. Pelo lado 

das empresas nacionais a garantia do monopólio deveria estimular o investimento 

em pesquisa com possibilidade de ganhos no longo prazo. Desse modo, o 

licenciamento de tecnologia estrangeira a empresas nacionais através de contrato 

de patentes, conforme o autor, consistiria em estratégia, nos termos da política do 

setor, para atrair tecnologia importada e possibilitar a sua absorção. (Ibidem, ibidem, 

p. 82-6). 

Como resultado da adoção do referido modelo de transferência de tecnologia, 

o autor ressalta, a falta de proteção contra a concorrência externa, uma vez que, 

segundo o autor, as empresas nacionais que alcançaram posicionamento no 

mercado passaram a disputar espaço, no mercado interno, com empresas 

estrangeiras. Como medida protecionista, a partir de 1979, a Política de Propriedade 

Intelectual e de Transferência de Tecnologia aumentou as restrições às importações, 

quando existissem similares nacionais. Mais adiante, conforme Malavota, medidas 

                                                           
7 Screnning: a partir de acurada apreciação sobre as condições negociadas, a autarquia modificava 

ou vetava os termos contratuais de transferência tecnológica. O screening contratual foi um 
instrumento encontrado pelo governo para atuar no mercado tecnológico visando atenuar suas 
imperfeições e evitar que prevalecessem os interesses dos ofertantes sobre os interesses dos 

compradores. (MALAVOTA, iIbidem, p.89). 
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semelhantes abrangeriam os setores da metalurgia e mecânica (máquinas e 

equipamentos pesados), química e informática. (Ibidem, p.91).  

Ainda, em relação ao processo de transferência de tecnologia, Gustavo 

Guedes Furtado aponta que o maior poder de barganha das empresas estrangeiras, 

que impunham termos e condições contratuais restritivos às empresas nacionais, 

limitou e continuaria limitando em grande medida a difusão e a exploração da 

tecnologia ofertada. (FURTADO, 2012, p.92-93). Ademais, conforme Lessa 

evidenciou, o espaço de manobra de atuação do Estado era limitado, pois havia os 

interesses do capital em torno da propriedade da tecnologia. Assim, a forma 

encontrada para absorver tecnologia importada representou a impossibilidade de 

efetivação dos propósitos expressos no II Plano Nacional de Desenvolvimento. 

(LESSA, idem, p.125-6). 

Para Carlos Lessa a estratégia de mudança de padrão de industrialização 

que buscava colocar o setor de insumos básicos na liderança, seguida da expansão 

da indústria de bens de capital, apresentou-se já em 1976 inviável. Nesse período a 

capacidade já ampliada da indústria contrastaria com os níveis insuficientes e 

instáveis de compras das estatais “frente às projeções que as haviam conduzido às 

ampliações de capacidade” (Idem, p.124). Eram as empresas estatais, por meio de 

seus investimentos, que determinavam o nível de atividade da indústria de base. No 

entanto, segundo o autor, o fracasso na mudança do padrão industrial nacional, no 

período do II PND, se devia à falta de articulação entre a execução dos 

investimentos a cargo das estatais e a demanda dessas, por equipamentos e 

insumo fornecidos pelo setor industrial nacional, cuja capacidade produtiva se 

ampliava. Lessa ressalta que, como o Plano dava prioridade aos fornecedores de 

produtos básicos nacionais e mediante aos incentivos recebidos, era natural que 

essas empresas tivessem mais do que duplicado suas plantas. (Idem, idem).  

No entanto, já em 1976 os reflexos da crise internacional, iniciada em 1974 

apareceram na forma de conflito entre os objetivos do Plano. Havia 

incompatibilidade entre alcançar o equilíbrio das contas externas, a contenção da 

inflação e a manutenção do crescimento dos investimentos públicos. Nesse sentido, 

segundo Lessa, o nível de compras das estatais junto ao mercado nacional teria se 

tornado insuficiente e instável. A diluição, por tempo indefinido dos investimentos 

estatais referentes aos projetos básicos previstos no II PND não se articulavam com 
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o ritmo das ampliações da indústria de bens de capital, que eram realizadas na 

escala e no tempo propostos no Plano. (Idem, p. 124-9). 

As filiais estrangeiras, produtoras de bens de capital entre outros, instaladas 

no país desde o início de 1970, ofereciam concorrência acirrada às indústrias de 

capital nacional. Tal competição, segundo Lessa, desarticulou o grau de monopólio 

dos fabricantes nacionais, de linhas tradicionais. Em relação a esse ponto, o II PND 

explicita que embora no Brasil, na maioria dos setores, “a participação do capital 

externo não é significativa [...] o problema da possível presença excessiva da 

empresa estrangeira, se coloca principalmente, com relação à indústria de 

transformação, importante pelo seu significado na estratégia de desenvolvimento”. 

(BRASIL, ibidem, 1975, p.34-5).  

Para Lessa o estabelecimento do novo padrão industrial liderado pelas 

estatais exigiria que essas articulassem os projetos de insumos básicos e a 

diversificada e ampliada indústria nacional de bens de capital de forma integrada. De 

tal modo que a interarticulação entre as cadeias produtivas dos distintos setores 

garantisse a oferta de máquinas e equipamentos e o suprimento de insumos 

básicos. Houvesse uma dinâmica integrada, entre os referidos setores da indústria, 

se teria evitado as “assincronias” no “salto” da oferta, o qual era necessário à 

mudança do padrão industrial. O que importa ressaltar é que “as empresas estatais 

– escolhidas como agentes centrais do II PND - não poderiam [...] por razões 

estruturais, levar a diante a Estratégia” (LESSA, 1988, p. 126) pois, a atuação do 

Estado não podia confrontar os interesses pactuados entre o capital industrial 

nacional, multinacional, mercantil e financeiro. Assim, ficaria evidente a inviabilidade 

da Estratégia do Plano, pela impossibilidade de autodeterminação implícitas em 

suas diretrizes mais importantes. (LESSA, idem, p.126-9). 

Para Rattner, a razão do fracasso dos Planos Nacionais em alcançar o 

almejado patamar de país desenvolvido se deveu à tentativa de repetir trajetórias de 

outras nações e, sobretudo, devido às estratégias que não partiram de objetivos 

diretamente voltados para a inclusão de toda a sociedade ao mercado de consumo. 

E muito embora, o desenvolvimento autônomo pareça cada vez mais difícil de se 

concretizar, em função da economia mundial controlada por conglomerados 

transnacionais gigantescos, a busca por novos caminhos e estratégias não deve ser 

abandonada. O autor sugere, que se parta da conciliação dos anseios dos dois 

grupos nacionais antagônicos. De um lado a elite nacional, preocupada 
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principalmente, com prestígio do país no cenário internacional e com o crescimento 

econômico. E de outro lado, a maioria da sociedade interessada na satisfação das 

necessidades básicas, além das oportunidades de melhorar a própria educação e o 

emprego. (RATTNER, idem, p.150-4).  

Nesse sentido, Rattner reafirma, o objetivo do desenvolvimento econômico, 

conforme as disposições das Nações Unidas, deve estar voltado para o atendimento 

aos anseios da sociedade, de bem-estar e de oportunidades para uma vida melhor. 

Por esse aspecto, aponta o autor, o objetivo de um plano científico e tecnológico 

como meio para alcançar o desenvolvimento não poderia se pautar pela reprodução 

da tecnologia importada, que pressupõe a intenção de alcançar rapidamente o 

estágio adiantado de prosperidade usufruída pelas sociedades dos países 

desenvolvidos. O que, segundo Rattner, tem o significado de iniciar um Plano 

Nacional visando alcançar metas de crescimento econômico de forma desconexa às 

lacunas de conhecimento e estruturais da sociedade. A absorção e a reprodução de 

tecnologia importada definitivamente não poderiam atender aos anseios de uma 

sociedade, que em sua maioria carece do básico, pontua o autor. (Idem, p.154-5).  

De outro modo os debates acerca da transferência e incorporação de 

tecnologia, a tecnologia Nacional “apropriada”, têm se mostrado improdutivos, 

segundo Rattner, devido a não incorporarem aspectos sociais e políticos, envolvidos 

na aplicação da ciência e tecnologia, ao processo de desenvolvimento. Para Rattner, 

as políticas propostas para os “países em desenvolvimento”, visando a sua 

autonomia em ciência e tecnologia, emergem como prescrições ao modo das 

predominantes nos anos de 1950, quando se acreditava que a independência seria 

alcançada com a substituição das importações. Agora, substitui-se apenas, a 

indústria por ciência e tecnologia, enquanto dependência tecnológica é apenas um 

aspecto dos países “em desenvolvimento” no mercado internacional. (Idem, p.137-

9). 

O desenvolvimento tecnológico como estratégia de desenvolvimento do país, 

nos termos em que foi concebido pelo II PND não pôde ser concretizado por vários 

motivos, conforme as análises e ponderações dos autores, anteriormente, 

apresentados, no entanto, está claro que o maior entrave à apropriação de 

tecnologia é o enfrentamento do poder monopolístico ou oligopolístico dos 

conglomerados econômicos internacionais.  Esta constatação remete à experiência 

exitosa do Japão, que a partir de extraordinária capacidade de planejamento e 
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coordenação entre e intraempresas, pôde, também, estabelecer barreiras de 

proteção à indústria nacional. Muito embora, este último aspecto, talvez tenha 

dependido mais de condições conjunturais específicas, do que da simples ação 

deliberada por parte do país.  

Por outro lado, conforme Rattner, o ponto importante a ser debatido diz 

respeito ao tipo de desenvolvimento tecnológico que convém a uma sociedade. E 

que é indiscutível “a necessidade de conhecimentos para emancipação do homem, 

é igualmente indiscutível o estabelecimento de prioridades, haja visto a escassez 

dos recursos tempo e dinheiro”. E acrescenta que, somente “os ingênuos acreditam 

que toda a ciência lhes convém” já que para ter tecnologia própria é necessária 

intensa pesquisa científica, de sustentação e de legitimação. (Idem, idem, p.157-8).  
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CAPÍTULO 3 º 

A QUESTÃO TECNOLÓGICA, O PLANEJAMENTO E A DISTRIBUIÇÃO DA 

RENDA 

 

Neste ponto, afirma-se que o crescimento econômico desconectado da 

dinâmica que leva ao desenvolvimento, é um resultado estéril, na acepção de que, 

não transmite os seus benefícios, em termos da maior produtividade, aos salários, 

face à ausência de importante etapa de transformação, que é estabelecida fora da 

estrutura produtiva local e que se traduz na dependência tecnológica. Assim, é 

preciso repetir o conceito furtadiano de desenvolvimento, em que é o atendimento 

das necessidades fundamentais da coletividade o principal indicador de atraso ou de 

avanço de uma sociedade. Neste caso, o propósito de orientar o crescimento 

econômico para  alcançar  “status” de país modernizado reflete a contradição 

elementar, de quanto mais se aproxima de tal objetivo, maior a distância da 

condição necessária à concretização do desenvolvimento. Assim, a luta contra a 

dependência tecnológica, quando não se pauta por metas de grandeza e de  

“performance internacional”, típicas dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, 

associada aos objetivos sociais, ao  ganhar novo sentido, cria a possibilidade de 

abrir-se à solução dos problemas internos, transformando-os em oportunidade  de 

se estruturar e deflagrar a acumulação induzida pela demanda da massa de 

salários, reproduzindo assim, continuamente os benefícios entre a sociedade. 

(FURTADO, 1978a, p.78). 

E, se não é mais possível escapar à “uniformização das necessidades 

humanas”, essa “dependência cultural que afeta em graus diversos todas as 

economias nacionais” (Idem, 1978a, p.94), cabe conceber formas alternativas e 

estratégicas que permitam ao país uma posição o mais autônoma possível face às 

demais economias do mundo, uma condição de interdependência, que viabilize a 

sustentabilidade do desenvolvimento.   

 

3.1. TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO 

A proposição de uma política tecnológica capaz de conferir autonomia à 
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economia nacional, segundo Henrique Rattner, implicaria em buscar certa 

racionalidade entre o desenvolvimento tecnológico interno, orientado pela inovação, 

e as importações de tecnologias, alterando nessas últimas a qualidade das bases de 

intercâmbio. O propósito, neste caso, seria minimizar o recurso ao capital 

estrangeiro que, conforme evidenciado no processo crescente de endividamento 

externo, poderia ser comparado, nos termos da ortodoxia marxista “como um ato 

equivalente à penhora da alma ao diabo”. (RATTNER, idem, p.81). Mas para os 

apologistas do recurso à poupança externa suas vantagens seriam inúmeras. Dentre 

as quais destaca-se o efeito multiplicador do investimento e a possibilidade de saltar 

etapas no progresso tecnológico, sem ter que empenhar-se em gastos excessivos. 

(Idem, idem, p.80-1). 

Conforme o autor, dentre os pressupostos contrários ao investimento 

estrangeiro, os de maior peso argumentativo são os referentes às implicações 

negativas sobre o Balanço de Pagamentos, envolvendo as transferências de capital 

de várias formas entre remessas de lucros, de “royalties”, e outros, às matrizes no 

exterior. Ademais pesaria também a orientação desses investimentos à medida que 

não estariam voltados para as necessidades da economia em seu conjunto. E, 

principalmente, o controle dos capitais estrangeiros sobre os setores mais dinâmicos 

da economia representaria a dependência científica e tecnológica do país em 

relação aos centros avançados.  (Idem, idem, p.82).  

As evidências negativas do recurso ao capital externo são muitas, ressalta o 

autor. Entre 1960 e 1968 as remessas das empresas estrangeiras às matrizes no 

exterior superaram em U$ 6,7 bilhões de dólares os ingressos de capitais. Por isso, 

o autor afirma que é preciso contrabalançar o enorme poder da empresa 

multinacional, que reúne capital, tecnologia e “know-how” mercadológico capaz de 

integrar uma produção em escala mundial. E acrescenta que a prática do “transfer-

price”, super e subfaturamento das importações e das exportações, 

respectivamente, pelas subsidiárias estrangeiras, instaladas no país, seria mais um 

agravante contra o qual não haveria muita possibilidade de controle. (Idem, idem, 

p.87).  

No entanto, Rattner reconhece a necessidade de uma determinada política de 

desenvolvimento que dê as diretrizes da política cientifica-tecnológica quanto à 

missão de eliminar as causas do subdesenvolvimento. E em vista da estrutura 

oligopolística, cada vez mais dominante, na economia brasileira, suportada pela 
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aquisição de tecnologia capital intensiva, na geração de enorme lucratividade, 

caberia evocar a intervenção do Estado, no sentido de romper com a prática de 

defesa exclusiva dos interesses da minoria de consumidores de alta renda do país. 

É imperativo que se busque privilegiar o atendimento das aspirações de todas as 

classes sociais, pois, para “analisar e equacionar os problemas referentes à escolha 

de tecnologias torna-se imprescindível levar em conta a estrutura de classes da 

sociedade”. (Idem, idem, p.96-7).   

Em A Construção Interrompida de 1992, Celso Furtado cita o exemplo de 

superação do subdesenvolvimento, pelo modelo do Japão, conforme já comentado 

anteriormente, este país criou métodos voltados para absorver rapidamente as 

tecnologias, em sua industrialização tardia. Ao reestruturar o seu sistema produtivo o 

Japão habilitou-se a produzir, com tecnologia própria em importantes segmentos da 

indústria de bens de consumo, o que permitiu que passasse a competir com os 

países centrais e realizasse a transição para o desenvolvimento. (Idem, idem, p.42). 

São exemplos, também, os esforços realizados por outras economias asiáticas, em 

especial, Coréia do Sul e Taiwan. Nessas economias a prioridade foi a 

“homogeneização social”, a partir da qual se estruturaram as condições de 

autossustentação econômica. O meio arregimentado para atingir a finalidade de 

elevação do nível de vida incluiu o desenvolvimento de tecnologias para o 

aproveitamento e a distribuição eficiente dos recursos disponíveis, além de intenso 

investimento no fator humano. (Idem, idem, p.50-2). 

Nestes países a busca da igualdade social foi o ponto de partida para iniciar o 

processo de acumulação e não o contrário, em especial no caso de Taiwan, em que 

o Estado atuou por meio de planejamento de longo prazo. A consistência do plano 

residia na manutenção dos mesmos valores estabelecidos desde o princípio. As 

metas de investimento e de crescimento visavam a inclusão da sociedade no 

mercado de trabalho e de consumo. (Idem, p.52). 

 Importa enfatizar, continua Furtado, que essas orientações eram resultado de 

história e cultura local. No Brasil, iniciar pela homogeneização social teria requerido 

que o Estado realizasse a reforma agrária, em primeiro lugar, além dos 

investimentos em educação, só então seria possível desenvolver tecnologia própria 

e reestruturar o sistema produtivo para alcançar eficiência adequada ao crescimento 

e desenvolvimento. (Idem, p. 53). 

Mário Luiz Possas, em texto apresentado no Seminário “Brasil em 
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Desenvolvimento”, indica que no Brasil as principais soluções aventadas em torno 

do desenvolvimento do país, a partir de estratégias de políticas tecnológicas, não 

são convergentes e por isso têm implicado alguma dificuldade na formulação das 

políticas públicas. O autor ressalta que a inovação em sentido amplo seria a 

estratégia que, uma vez internalizada às empresas, de forma continua e sustentável, 

constituiria importante elo entre o desenvolvimento tecnológico e o econômico. 

(POSSAS, 2003, p. 2). 

Por outro lado, o autor indica que as oportunidades de avanço tecnológico 

foram relativizadas por autores neoschumpeterianos a partir de 1980, quando 

buscaram hierarquizar os setores chaves em termos do dinamismo econômico. O 

objetivo seria o de identificar estratégias nacionais de diminuição da defasagem 

tecnológica entre os países, ou seja, o “catching up”. Esse método permitiria 

identificar “janelas de oportunidades” que pudessem criar atalhos para determinada 

trajetória tecnológica. Implicaria também, em algum grau de investimento em 

pesquisa e desenvolvimento, uma vez que seriam necessários esforços “formais” e 

“informais” de aprendizado para a absorção da tecnologia. (Ibidem, ibidem, p.3). 

Outras abordagens que o autor indica se pautariam por adoção de políticas 

nacionais, em geral opostas às neoliberais, orientadas pelas sinergias setoriais e 

sub-setorias, em que inovações incrementais e difusão de novas tecnologias são 

propiciadas ao longo das cadeias produtivas - a exemplo dos arranjos produtivos 

locais. (Ibidem, ibidem, p.5). 

As diversas correntes de pensamento, segundo Possas, parecem concordar 

que um dos aspectos centrais do processo de desenvolvimento econômico, no 

âmbito do método do “catch up”, é a capacidade de transformar em endógenos os 

mecanismos que geram as inovações e as mudanças tecnológicas. Significa dizer 

que o “progresso técnico endógeno é o motor da dinâmica capitalista” e, como tal é 

elemento indispensável na superação do subdesenvolvimento. (Ibidem, ibidem, p.9-

10). 

José Eduardo Cassiolato e Maria Helena M. Lastres avaliam, em seu artigo 

“Sistema de Inovação e Desenvolvimento”, que no Brasil as políticas industriais e 

tecnológicas têm alcançado resultados precários e que o desempenho inovativo da 

economia brasileira é em geral defensivo e adaptativo. As exceções referem-se à 

performance em segmentos do setor agroindustrial, em especial, devido ao papel da 

Embrapa e dos mecanismos de difusão das inovações, próprios da agricultura do 
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país. Além dos setores de petróleo e aeronáutico, onde o papel do Estado tem sido 

fundamental na constituição de sistemas de inovação. Consideram que a 

incompreensão acerca do significado e processo de inovação, além das 

possibilidades que representa para o desenvolvimento do país, constitui 

impedimento para avançar com propostas e políticas frente aos desafios e 

oportunidades que se colocam à economia brasileira.  (Ibidem, ibidem, p. 34-35).   

A base do conceito de sistema de inovação é o de que “a inovação consiste 

em um fenômeno sistêmico e interativo, caracterizado por diversos tipos de 

cooperação”. (Ibidem, ibidem, p.37). Assim, a capacidade inovativa de um país 

resultaria das relações que suas entidades econômicas, políticas e sociais 

estabelecem entre si, tendo em vista condições culturais e institucionais que lhes 

são peculiares. De acordo com os autores, a compreensão desse enfoque sistêmico 

do processo de inovação permitiria considerar o modo de inserção dos diversos 

países na economia e na geopolítica mundial. Acrescentam que a inovação, nesses 

termos, permitiria ademais substituir o tradicional recurso à manipulação das taxas 

de câmbio, exploração de mão de obra barata, entre outros, as quais consideram 

serem “vantagens competitivas espúrias”. Avaliam que tais conexões, uma vez 

explicitadas colocam em perspectivas o rol de possibilidades que se abrem em 

termos de propostas e políticas públicas do país. (Ibidem, ibidem, p.37-8).  

Ainda de acordo com Cassiolato e Lastres, há muitas possibilidades de 

políticas por parte do Estado brasileiro a partir dos sistemas de inovação, que seriam 

capazes de impulsionar mudanças significativas na estrutura produtiva. Consideram 

irrelevantes as políticas “neutras”, sugeridas e implementadas a partir das 

recomendações das agências internacionais, como, por exemplo, os incentivos 

fiscais generalizados voltados para pesquisa e desenvolvimento. Estes incentivos 

podem acirrar os efeitos negativos implicados nos processos de modernização 

rápida a base de simples importações de equipamentos. E avaliam que ao Estado 

cabe coordenar e induzir os meios pelos quais o sistema produtivo internalizará os 

benefícios das novas tecnologias. Ademais, sugerem que as políticas do sistema de 

inovação devem explicitar a orientação em favor da geração de emprego, que 

normalmente é mais bem atendida pela inovação de produto. De outro modo, as 

inovações de processos que fossem necessárias e relevantes seguiriam 

compensadas por políticas de inovação que amortecessem a queda de emprego 

resultante de sua implantação. (Ibidem, ibidem, ibidem).   
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No entanto, a concepção dessas políticas de inovação tecnológica, deve estar 

integrada, em termos das diretrizes de um plano nacional de desenvolvimento. 

Assim, para Gunnar Myrdal, um plano nacional deve ser capaz de induzir certas 

mudanças no sistema social, mediante a interferência deliberada do Estado. Para 

tanto a condição “sine qua non” para o desenvolvimento é a realização de estudo da 

causação circular entre todos os fatores relevantes do sistema social do país, 

econômicos e não econômicos. É preciso que as ações planejadas provoquem um 

processo acumulativo ascendente de desenvolvimento. O autor afirma, baseado em 

pesquisas que realizou, que movimentos ascendentes podem surgir de medidas 

políticas, independente do ponto de onde parta a ação para o impulso inicial.  

Por outro lado, a concepção de um plano nacional de desenvolvimento requer 

o devido aprofundamento sobre as complexas interrelações causais em processo de 

desenvolvimento acumulativo, sendo esta, segundo Myrdal, “tarefa analítica de 

suprema dificuldade”. (MYRDAL, idem, p.117). Considera que as sociedades dos 

países subdesenvolvidos devem libertar-se dos paradigmas oferecidos pelos países 

altamente desenvolvidos e que o único caminho é o confronto com a realidade 

revelada por meio do conhecimento das relações causais do próprio 

subdesenvolvimento.  (Idem, idem, p. 110-8). 

 

3.2. DISTRIBUIÇÃO DA RENDA – 1968 A 1979 

Segundo dados do IBGE, o extraordinário crescimento do Produto Interno 

Bruto  brasileiro entre 1968 e 1973  atingiu  11,16% ao ano em média. Mesmo 

considerando-se o período de 1974 a 1979, da desaceleração, essa taxa média de 

crescimento anual manteria-se ainda elevada, no patamar de 6,7%. Somente na 

década seguinte, 1980 a 1989, o ritmo de expansão cairia para 3,02% ao ano, em 

média. (Ibidem, 2016a.Online). O aspecto importante a destacar é que, em 1977 a 

desigualdade da renda, medida em termos do Coeficiente de Gini atingia 0,625,  

sendo este o índice  mais alto, dentre os registrados no período de 1976 a 1988, da 

série8 histórica do IPEA. (Ibidem, 2016e. Online). Ademais, em 1970, cerca de 68% 

da população brasileira recebia o equivalente a menos de meio salário mínimo, 

computada como renda familiar per capita mensal. (Ibidem, 2016c. Online). E uma 

década depois, (1980), quando o crescimento econômico desacelerou, o percentual 
                                                           
8 Série calculada a partir das respostas à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad/IBGE). 
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da população com aquela renda mensal, se reduziu para o patamar de 

aproximadamente 40%. (Ibidem, ibidem, ibidem). Esses dados apontam para a 

relação positiva entre crescimento econômico acelerado e aumento da desigualdade 

de renda. 

Segundo Maria Cristina Cacciamali, em seu estudo sobre “Mudanças 

Estruturais no Produto e no Emprego no Brasil” (1988) “o aumento na desigualdade 

da distribuição de renda [da década de 1970] encontrava-se associado ao 

crescimento econômico acelerado ao padrão industrial adotado e ao regime político 

do país”. (Ibidem, ibidem, p.77). A autora ressalta que apesar da surpreendente  

modernização industrial do período, os salários do setor industrial modernizado não 

acompanharam os aumentos de produtividade do trabalho. E que a expansão 

acelerada era representada pelo setor de consumo durável que passou da 

participação de 2,5%, no total da produção da indústria, em fins de 1940, para 13% 

em 1975. Também, no mesmo período o setor de bens de capital teria crescido de 

4,5% para 15,4%, respectivamente. ( Ibidem, ibidem, 77-79). Segundo a autora, era 

no setor produtivo moderno que se criaram as maiores oportunidades de emprego e 

dada a elevada oferta de mão de obra não qualificada para o elevado nível de 

modernização tecnológica, os salários não cresceram suficientemente na base.  

(Ibidem, ibidem, p.66).  

Entre os estudos sobre as causas da enorme desigualdade de renda em 

1970, destaca-se o de Rodolfo Hoffmann e João Carlos Duarte, de 1972. Esses 

autores entenderam que  “o padrão de distribuição da renda [evidenciado no 

período] é um dos fatores mais importantes a determinar a eleição de um outro 

modelo de desenvolvimento” (Ibidem, ibidem, p.46). E apresentam dados que 

indicam a desigualdade de renda sob vários aspectos. Entre as regiões do país, o 

destaque é para os 27% da população remunerada do Nordeste, aos quais cabia 

15% renda total, enquanto 40% da população remunerada da região Sul detinha 

50% da renda. (Ibidem, ibidem, p.55). Em termos do salário médio recebido pelo 

operariado brasileiro, os dados revelam que este recebia 54% do salário das 

funções administrativas. Em relação a renda total recebida pela população brasileira 

remunerada, o destaque é para a baixíssima participação dos 50% da população na 

renda total, apenas 13,7%. Os decís intermediários apresentaram pequenos 

incrementos na participação da renda. O maior destaque era para os quase 50% da 

renda que estavam em mãos de apenas 10% da população. (Ibidem, ibidem, p.58). 
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Ademais, no topo da distribuição, 5% da população remunerada acumulava 

36% da renda total. A renda individual média dessa população era 26,4 vezes maior 

que a renda média, dos 50% mais pobres. Os autores avaliam que eram esses 5% 

que respondiam pelo consumo de bens duráveis, que compunham o setor moderno 

da indústria. ( ibidem, ibidem, p.59). E inferem que, em função da magnitude  da 

renda acumulada pelos 5% mais ricos, elevou-se o consumo por serviços pessoais 

mais sofisticados, propiciando a diversificação e expansão desse setor, o que teria 

permitido a transferência do excedente, apropriado por aquela fração, à camada 

imediatamente inferior em volume significativo. Assim, os autores, utilizando dados 

do IBGE, afirmam que 50% da população brasileira não se beneficiou do 

crescimento econômico e outros 40% se beneficiou muito pouco, em termos da 

renda recebida.  (Ibidem, ibidem, p.62). 

Conforme os dados do referido estudo,  90% da população remunerada, em 

1970, compartilhava somente 50% da renda total, beneficiando-se muito pouco, em 

termos monetários, das melhorias trazidos pelo crescimento econômico do período. 

Neste caso, entende-se que, a medida que o Produto Interno Bruto cresce em ritmo 

acelerado, a renda gerada tende a se concentrar nos setores dinâmicos que 

impulsionaram o crescimento, sem propagar seus benefícios para os demais setores 

da economia. Ou seja, promove intenso aumento da renda dos ricos, provocando 

um fosso  entre a renda da maioria mais pobre. Esta é, na visão furtadiana, a 

condição necessária para intensificar o ritmo de acumulação, no quadro da estrutura 

de acumulação brasileira. Caso contrário, o dinamismo,  dependente de tecnologia 

importada, não se estabelece, tendendo a estagnar-se, em função da deficiente 

demanda agregada. 

Por outro lado, as interpretações sobre as causas da desigualdade 

identificada em 1970 variaram bastante e versaram com muita frequência sobre a 

política social subjacente ao projeto de crescimento econômico, do governo militar, 

conforme se observa do debate que Hoffmann descreve em artigo de 2001.  O autor 

destaca que,  a discussão dividia-se entre os que pensavam que a desigualdade de 

renda se devia às políticas econômicas e sociais do período e os que, creditavam à 

escassez de oferta de mão de obra qualificada, a dificuldade de atender à crescente 

demanda do setor moderno. Para Hoffmann, em qualquer dos  casos, os fatores, 

tidos como determinantes na época, ao longo dos trinta anos seguintes, já não 
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podiam explicar o grau de desigualdade que, nesse período, permaneceu quase o 

mesmo que o encontrado em 1970. (Ibidem, ibidem, p.70).  

Em estudo de 2009, Cacciamali e Vladimir Sipriano Camillo relatam que a 

referida polêmica, sobre as causas da desigualdade de renda no Brasil, foi divida e 

classificada9 em dois grupos, a controvérsia de 70, que reunia  diferentes 

abordagens dos estudos desse período, e o grupo denominado o pensamento 

hegemônico dos 90. No primeiro caso, basicamente, a  discussão girava em torno 

do declínio do valor real do salário mínimo, apontado como o fator determinante da 

desigualdade na distribuição da renda no período de 1960 a 1970. Alguns autores10, 

avaliavam que  o salário mínimo e o salário médio não cresciam, em função de 

reajustes abaixo da inflação havidos no período, levando à menor participação 

relativa dos salários no produto total, em favor da massa de lucros. (Ibidem, ibidem, 

p.289). 

De acordo com Cacciamali e Camillo, o referido grupo apresentava  

abordagens distintas sobre a má distribuição pessoal da renda, mas a maioria 

levava em conta o comportamento da distribuição funcional da renda em suas 

análises, dentre as quais destaca-se o enfoque11 que atribui elevação da 

desigualdade às políticas salariais das grandes empresas, que na ausência de 

regulação do mercado de trabalho, dariam preferência, em termos de melhores 

salários, às funções gerenciais, mais bem qualificadas,  em detrimento dos 

trabalhadores da base da estrutura produtiva. No entanto, um estudo12, que 

representava a versão oficial acerca da mencionada  desigualdade, destoava do 

enfoque geral do referido grupo e apontava a “incapacidade do sistema educacional 

brasileiro de produzir trabalhadores qualificados na proporção demandada pela 

crescente industrialização” (Ibidem, ibidem, p.291) como causa principal da má 

distribuição da renda. Neste caso, a linha de interpretação é a de que o país estaria 

em plena fase de transformação produtiva, ao modo do processo de 

desenvolvimento, pelo qual passaram os países avançados, em que a desigualdade 

é entendida como fenômeno passageiro e que a distribuição pessoal da renda, cada 

                                                           
9 Classificação proposta por Rodrigo Mendes Gandra (2004). 
10 Em especial Allbert Fishlow (1978) ao lado de Maria da Conceição Tavares e Luiz Gonzaga 
Beluzzo que tinham a visão crítica sobre a condição política, econômica e social adotada na época. 
11 Edmar Bacha (1978). 
12 O autor do estudo é Carlos Langoni (1973), que o realizou por encomenda do então Ministro da 
Fazendo Antonio Delfim Neto, com a finalidade de justificar os efeitos das políticas econômicas  e 
sociais do período. 
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vez, está mais submetida ao nível de escolaridade dos trabalhadores. (Ibidem, 

ibidem, ibidem). 

Segundo os autores, os estudos do grupo denominado “o pensamento 

hegemônico dos 90”, teriam seguido a mesma linha desse último enfoque, 

ampliando a interpretação sobre escolaridade. Neste caso, o destaque, dentre os 

fatores  que elucidam as causas da má distribuição salarial no Brasil recairia sobre a 

escolaridade, explicando de 35% a 50% da desigualdade salarial. Estudos adicionais 

concluiriam que a condição de poucos anos de estudo retroalimenta o sistema 

social, levando à desigualdade de poder político que perpetua o baixo nível de 

escolaridade e de renda. (Ibidem, ibidem,p.293). 

Em outro artigo, Maria Mello de Malta ( 2011) reproduz os pontos altos do 

debate referido anteriormente, identificando sucintamente a base argumentativa dos 

diferentes estudos que vieram a compor, na forma de contribuições individuais, o 

livro   “A Controvérsia da  Distribuição de Renda no Brasil” de 1975, organizado por 

Ricardo Tolipan e Arthur Carlos Tinelli. A coletânea, segundo a autora, imprimiu 

visão crítica às análises teóricas e empíricas sobre  a distribuição de renda em 

relação ao desenvolvimento econômico, em especial, posicionava-se contrária à 

versão oficial de que eram as escassas oportunidades de educação, o que 

determinava a má distribuição da renda no país.  De acordo com Malta, embora as 

diferenças nos  matizes de pensamento, todos denunciaram a tentativa, por parte do 

governo,  de dissociar o problema da distribuição de renda, das políticas econômicas 

e sociais então adotadas. Ademais, a correlação entre a variável educação e a 

distribuição de renda, seria, conforme relata a autora, permeada pela variável 

independente delas, sendo que se baseava na propriedade da riqueza pelas 

famílias, proporcionada pela, anterior, distribuição desigual da renda. (Ibidem, 

ibidem, p.57). 

Conforme análise de Celso Furtado, já apontada anteriormente, é uma 

característica do subdesenvolvimento brasileiro que os salários não acompanhem os 

níveis de produtividade do trabalho, o que se deve fundamentalmente à oferta 

excedente de mão de obra. “Independentemente das políticas de arrocho salarial” os 

salários não podem se beneficiar plenamente da elevação da produtividade 

propiciada pelo fator tecnológico importado, a medida que este é mero acoplamento 

ao processo produtivo e não uma função do processo produtivo. Neste caso não se 

forma o nexo necessário entre a formação da renda (para consumo e investimento) 
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e as transformações produtivas, que se estabelecem para atender à demanda 

agregada. (FURTADO, 1978,p.53). Assim, se a renda dos salários não induz o 

consumo nem as transformações na produção cria-se um círculo vicioso, em que os 

salários se mantém sempre aquém dos níveis de produtividade. O resultado é a 

formação de um diferencial entre o nível de salário e a produtividade, que é 

apropriado na forma de lucros pelas empresas. Mas se esses lucros ficam 

concentrados, dificilmente se alcança o nível mínimo de consumo, essencial para 

que o setor dinâmico – dos bens de consumo durável - acompanhe o progresso 

tecnológico. Assim, parte desse excedente deve ser redistribuído. E essa 

redistribuição, somente pode ser feita por intervenção do Estado, que além de 

absorver uma parcela, para realizar uma série de gastos e criar empregos, deve 

expandir o crédito, conceder subsídios e desonerações, instrumentos de 

transferência de recursos que reforçam a capacidade de consumo da  camada 

média alta da renda.(Idem, Idem, p. 55-59). 

 Assim, na visão furtadiana se o Estado não intervem direcionando a renda 

para o consumo de bens de consumo durável, o sistema tende a estagnar-se, dada 

a renda média muito baixa e insuficiente para manter o ritmo de acumulação, 

baseado  em tecnologia avançada, ou desconectada do processo de formação local 

da renda.   Conforme Furtado, em referência ao sistema industrial capitalista, trata-

se de “automatismos internos que lhe asseguram o funcionamento e a expansão”. 

(Idem, idem, p.60). Neste caso, o autor aponta para a necessidade de se 

estabelecer o “anel de feed back”, em que a expansão da produção depende da 

ampliação da demanda por bens finais, o que requer nível de renda disponível para 

consumo, via elevação da massa de salários, que inicialmente incrementam os 

custos de produção mas, se equalizam na medida da elevação dos níveis de 

consumo. (Idem, idem, idem). A tentativa do modelo brasileiro é a de reproduzir o 

funcionamento desse anel por meio da ação do Estado. Neste caso, o recurso à 

concentração de renda é inevitável, pois conforme Furtado “é a própria remuneração 

do capital ( ou apropriação do excedente) [e não a renda a partir dos salários] que 

alimenta a demanda de bens finais, originários das indústrias em que mais rápido é 

o progresso técnico” . (Idem, idem,p.61). 

Assim é que, as análises de Celso Furtado, apresentadas ao longo do 

presente estudo, são conclusivas acerca da necessidade de se desencadear 

transformações endógenas ao próprio sistema produtivo, como única forma de 
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incorporar os frutos dessas mutações. O que, em outros termos, significaria 

promover a elevação da renda dos salários e do consumo, a partir de inovações ao 

sistema. De qualquer outro modo, no âmbito do sistema capitalista, conforme pontua 

Celso Furtado, a dinâmica que tende à concentração de renda, não pode se 

interromper sob o risco de estagnar. (FURTADO, 1962,1969, 1978,1978a). Sob essa 

perspectiva considera-se que o referido debate em torno das causas da 

desigualdade de renda da década de 1970, nos termos descritos anteriormente, 

versa mais sobre os efeitos da má distribuição da renda do que sobre suas causas. 

A principal causa, conforme Furtado, está implicada na forma estrutural em que se 

dá a acumulação de capital, seus efeitos surgem na insuficiência dos salários que 

impedem melhorias de todos os tipos, de progresso social, educacional, profissional 

e de bem estar em geral, enquanto todos estejam bastante intrelaçados e sejam 

interdependentes. 

CONCLUSÃO 

Dentre as conclusões do presente estudo, destaca-se a de que, as análises 

de Celso Furtado permitem identificar sua busca primordial: os condicionantes por 

detrás dos efeitos que caracterizam o modelo brasileiro de acumulação de capital, 

no contexto do subdesenvolvimento latino americano.  Do mesmo modo, o autor em 

seu conceito de desenvolvimento - entendido como um “status” próprio de uma dada 

sociedade, resultante da aplicação produtiva de seu conjunto de valores e saberes – 

perceberia que essa condição não poderia ser emprestada sem que viesse a se 

traduzir em deformidades, como é o conjunto de fatores que caracteriza o 

subdesenvolvimento. Nesses termos, aprende-se com Furtado, ao longo de sua 

obra, que há uma limitação fundamental em se espelhar o “status” pertencente a 

outras existências sociais. O que o autor ensina, sobretudo, é que o Brasil deve 

buscar em si mesmo, em seus recursos, na própria identidade e valores, um 

determinado modelo de bem estar, com o qual possa se impor com certa 

independência. A compreensão desta limitação é fundamental para formulação de 

estratégias e caminhos viáveis ao desenvolvimento do país, mesmo diante da atual 

mundialização dos padrões de consumo, em que parece impossível alcançar o 

progresso dos países que se empenharam em reinventar tecnologias ( soluções 

novas para os mesmos problemas) e de forma autônoma vieram se aproximando do 
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“status” dos países avançados. É preciso ter clareza, de que o grau de liberdade do 

país depende de se produzir e de se apropriar de alguma parcela de valor 

adicionado, disponibilizado no âmbito das trocas com os demais países.  E é a 

tecnologia que determina a parcela de poder que cabe a cada nação. Por este 

aspecto, o crescimento, desvinculado das transformações endógenas, estará 

sempre dependente de conjunturas que favoreçam os preços das commodities no 

mercado internacional. 

A conclusão, portanto, mais fundamental refere-se à identificação de que o 

condicionante estrutural do subdesenvolvimento do país, é a subordinação 

tecnológica, posto que, como causa matriz deflagra todos os demais eventos que 

marcam os desequilíbrios da economia brasileira. Conforme afirmaria Furtado, “a 

luta contra a dependência está em avançar pela via das relações internacionais e 

conseguir alterá-la qualitativamente”. (Idem, 1978a,  p.114). E, em referência ao 

poder da tecnologia, o autor afirma, “trata-se de modificar as relações de força que 

são o substrato da ordem econômica internacional”. (Idem, idem, idem). Neste 

sentido, importa pensar ações que se desdobrem em recursos estratégicos de poder 

– pela via tecnológica – em que se apoia a ação de longo prazo. Trata-se de criar e 

inovar a fim de arregimentar e fixar os meios que assegurem a apropriação do 

excedente gerado no sistema de troca entre os países. Conforme observa Furtado, a 

depender da configuração econômica internacional, o mais conveniente não é 

alcançar determinados padrões de riqueza, mas “assegurar-se mutuamente 

compensações em termos de tecnologia”. (Idem, idem, p.117). 

 Assim, como ponto de partida, a fim de constituir fonte sustentável de 

financiamento ao país caberá, conforme Furtado, apoiar-se em recursos 

preexistentes, comercializáveis internacionalmente, cuidando  para proporcionar-

lhes um valor adicional intangível, viabilizado pela pesquisa e inovação, de modo a 

poder influenciar os preços de seus produtos por tempo suficiente junto ao comércio 

com outras nações.  Uma vez garantida a fonte de financiamento para garantir o 

impulso interno, caberá adotar um planejamento voltado à busca de soluções novas 

para problemas locais e específicos, configurando progresso tecnológico próprio e 

dirigido para o desenvolvimento. Importa que, proporcione a expansão do processo 

produtivo e a formação de renda para o consumo, a partir dos salários.  E ao 

alcançar maior grau de liberdade para conduzir políticas econômicas e sociais abre-

se a possibilidade de assegurar os direitos e o atendimento das necessidades  
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essenciais da sociedade. 

Isto posto, e acerca dos propósitos dos Planos Nacionais de desenvolvimento 

das décadas de 1950, 1960 e 1970, que se dedicaram a perseguir elevadas taxas 

de crescimento econômico, a conclusão  é a de que estes Planos ao aprofundarem 

a desigualdade de renda, proporcionaram avanços notáveis à economia do país, 

com a instalação da mais completa e moderna  estrutura produtiva alcançada no 

período, dentre as nações latino americanas. O ponto conflitante é que tal expansão 

econômica se dá mediante enorme sacrifício da maior parte da sociedade e em 

benefício de muitos poucos. Neste ponto, entende-se que é preciso decidir-se por 

um Plano de Desenvolvimento explicitamente voltado para a inclusão e o bem estar, 

no sentido furtadiano, de todos os brasileiros, pois, o modelo de acumulação vigente 

não se alterará por meio de políticas econômicas e ou sociais, mesmo porque a 

condição de dependência impõe limites claros à atuação do Estado. É que, de 

acordo com o que se veio demonstrando neste estudo, a dependência implica em 

manter a concentração do excedente, a fim de manter a dinâmica do sistema de 

acumulação, que assim passa a ser um objetivo em si mesmo. E, conforme o país 

se moderniza, os benefícios que se extendem à maior parte da população se dão de 

forma marginal - expandindo por inércia setores informais de muito baixa 

remuneração -. Neste sentido, a manter-se o atual modo de  modernização 

industrial, continuará sendo justamente, a camada da sociedade que menos se 

beneficia, a que deverá arcar com a maior cota, do elevado custo a ser pago. 

E finalmente, conclui-se com o aprendizado de que o importante é o bem-

estar,  definido em termos do que almeja a maioria, a garantia dos direitos e a 

qualidade de vida, independente dos padrões muito avançados. Os meios, tais como 

a contenção dos gastos públicos visando o equilíbrio, a aceleração do crescimento 

econômico, como aspiração à grande potência, as elevações dos graus de 

investimentos, entre outros objetivos, não devem se sobrepor à finalidade do bem 

comum sob nenhum argumento. Não é mais possível desconsiderar que as 

possibilidades reais de evolução são semeadas nos  indivíduos. Conforme Furtado, 

a criatividade, praticamente único recurso de poder de um país dependente, é que 

deve conduzir as propostas de superação da condição de permanente escassez de 

recursos. No lugar das repetidas medidas de contenção dos gastos públicos, como 

contrapartida ao equilíbrio (gerando ainda mais escassez), inovar e propor caminhos 

é objetivo estratégico para alcançar a “interdependência” de recursos econômicos, 
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com as outras nações. E tal condição somente se afigura mediante a determinação 

de alcançar efetivo controle sobre certa tecnologia, o que, conforme insiste Furtado, 

“possui a virtualidade de, por uma ou outra forma, substituir todos os demais” 

artifícios de poder. (FURTADO, idem, 1978a, p. 116). 
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