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Resumo 
O presente trabalho traz a discussão o desenvolvimento brasileiro no período de 1808, quando 
houve a abertura dos portos no Brasil, a 1945 – fim da era Vargas –, na perspectiva de diferentes 
autores. Indicando, paralelamente, como se deu o processo de industrialização no país, 
apontando importância deste no desenvolvimento da economia interna. No mais, verifica-se a 
participação do Estado nesse processo durante todo o período da análise. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento. Industrialização. Estado.Economia. Brasil. 
 
 
 
Abstract 
The present work approches the discussion about brazilian development in the 1808's when the 
harbors in Brazil where open to foreign commerce, until 1945 the end of the  Vargas Era. The 
perspective of different authors where considered throught the study.  Paralell to this analys is 
how the industrialization process ocurred in Brazil, it was pointed out the importance of this 
process in the development of the domestic economy.  Besides that, the participation of the 
State in  this process was verified during the period studied. 
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Introdução 

 

Na análise do retrospecto do desenvolvimento econômico dos países latino 

americanos, torna-se notável seu caráter retardatário, desigual e dependente. Tais 

características estão relacionadas com o fato dessa região ser composta por países 

periféricos, que apresentam dependência, pelo menos inicial, dos países centrais. Desse 

modo, o início do desenvolvimento dessas economias tende a ocorrer com um hiato 

temporal das economias centrais, visto que dependem do transbordamento tecnológico 

destas para, assim, iniciarem seu processo de desenvolvimento econômico. “Ao começo 

de seu desenvolvimento, a economia dependente se encontra inteiramente subordinada à 

dinâmica da acumulação nos países industriais.” (MARINI, 2000, p. 32) 

O desenvolvimento das nações ocorre, principalmente, por meio do processo de 

industrialização, responsável por tornar a economia mais dinâmica e gerar mudanças em 

toda a sociedade, seja ela rural ou urbana, através da nova forma de acumulação de 

riqueza, o capitalismo. Trata-se, portanto, de um processo de desenvolvimento 

econômico capitalista, que impulsiona o acúmulo de capital. No intermédio desse 

processo, alguns agentes apresentam-se fundamentais. No caso dos países em 

desenvolvimento, o Estado é um desses agentes, pois, por intermédio de suas políticas, 

possibilitam o processo de industrialização. Vale ressaltar que o desenvolvimento 

decorrente da industrialização tende a gerar transformações no âmbito político, que são 

decorrentes dos conflitos de interesses entre os diferentes setores que formam a 

economia. 

No caso do Brasil, o desenvolvimento, segundo Furtado (1982), teve início ainda 

no início do século XIX, com o decreto de abertura dos portos (1808) – influenciado 

pelos acontecimentos ocorridos na Europa no final do século anterior –, que levou ao 

surgimento de uma economia exportadora agrícola, e somente esta, visto que os acordos 

comercias firmados com a Inglaterra impossibilitaram o início de um processo de 

industrialização nesse período. Todavia, não há um consenso sobre o início do processo 

de desenvolvimento capitalista da economia brasileira. Para Prado Jr (1966), o início 

desse processo se deu a partir de 1822, com o fim do colonialismo no Brasil. Para 

outros autores, somente em 1888, com a abolição da escravatura, se encetou o processo 

de desenvolvimento da economia brasileira; outros tantos indicam que esse processo só 

teve início na década de 30, com o início do processo de industrialização via 

substituição de importações, responsável por um aumento no ritmo de acumulação do 
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capital, indicando que antes disso havia um desenvolvimento insuficiente das relações 

capitalistas, o pré-capitalismo, que apresenta-se relacionado com aspectos da estrutura 

global e de funcionamento dessa nação. 

Dito isso, o presente trabalho prontificar-se-á de analisar o processo do 

desenvolvimento brasileiro, analisando, paralelamente, o desenvolvimento do setor 

industrial, no período de 1808 a 1945 – fim da Era Vargas –, indicando os impactos 

sociais e políticos desse processo, bem como averiguando o comportamento do Estado 

diante dessas mudanças. Mesmo diante das divergências, o presente trabalho não tem 

como objetivo hierarquizar os distintos pensamentos em torno do processo de 

desenvolvimento brasileiro, levando em consideração que os autores escreveram suas 

obras em diferentes contextos históricos.  

 

 

A trajetória inicial do desenvolvimento da economia brasileira – 1808 a 1930 
 

Antes de alcançar o patamar de sociedade industrializada, os países costumam 

iniciar seu processo de desenvolvimento através de atividades agrícolas. No caso do 

Brasil não foi diferente, sua trajetória inicial de desenvolvimento se deu a partir da 

agricultura, que se apresentava como o setor mais dinâmico da economia, e assim 

permaneceu até a segunda metade do século XX. Todavia, na década de 30 houve o 

início do processo de industrialização da economia brasileira, que ganhou força em 

meados dos anos 50, com o Plano de Metas do governo de Juscelino Kubitschek, que 

visava, dentre outros, o desenvolvimento da indústria local através da implantação da 

indústria pesada, acelerando o processo de desenvolvimento da economia brasileira. O 

sistema industrial brasileiro continuou a se desenvolver nas décadas posteriores, através 

dos planos de desenvolvimento econômico, como o PAEG e o PND II, e, então, na 

década de 70 se tornou o setor com maior representatividade no produto (ABREU, 

2014). 

 

O modelo primário exportador como fonte do desenvolvimento 

Durante o período de 1808 a 1822, em que o Brasil ainda se apresentava como 

colônia de Portugal, houve um forte incentivo a instalação de fábricas, que eram 

proibidas até então por um alvará assinado em 1875 por D. Maria I (1734-1816). Nesse 
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novo contexto, as importações de matérias primas, principalmente para o 

desenvolvimento do setor têxtil e de ferro, foram liberadas (HEES, 2001).  

Para Furtado (1982), o início do processo de desenvolvimento capitalista da 

economia brasileira se deu nesse período. Na análise do autor, a abertura dos portos, em 

1808, possibilitou a entrada do Brasil no comércio internacional, encetando o processo 

de acumulação de capital. A partir de então, a agricultura exportadora passou a ser a 

principal atividade da economia, ganhando força através da cultura cafeeira, que foi 

capaz de mitigar o quadro de extrema pobreza oriundo dos privilégios concedidos a 

Inglaterra nos tratados de 1810. Essa ideia é confirmada por Draibe (1985). Segundo a 

autora, no pós-30 a economia cafeeira era a única alternativa estrutural de 

desenvolvimento, pois apresentava, diferente das demais, alto dinamismo e uma grande 

capacidade de produção do capital. Com isso, nesse período, o café já era o principal 

produto das exportações, além de se apresentar como capital produtivo, financeiro e 

bancário.  

Para Prado Jr (1966), o início desse desenvolvimento capitalista se dá através da 

intensificação da exploração e opressão, que impulsionam a acumulação primitiva. Ou 

seja, a maior exploração resulta no processo de constituição inicial do capital, que 

desencadeia, em seguida, no desenvolvimento do sistema produtivo capitalista.  

Portanto, nessa perspectiva, o que caracteriza o desenvolvimento do capitalismo não é o 

nível de tecnologia empregada, e sim as relações humanas de produção e trabalho, isto 

é, o complexo de direitos e obrigações que se estabelecem entre indivíduos humanos 

participantes das atividades produtivas, e que definem e determinam a posição 

respectiva desses indivíduos, uns com respeito aos outros. 

A partir de 1822, com a independência, o país adota políticas comerciais 

desiguais com os imperialistas internacionais, que impossibilitaram a consolidação do 

setor industrial nesse período. Os acordos, que ocorreram com diversos países, como a 

França, Inglaterra e Portugal, sua antiga metrópole, apresentavam um ponto em comum: 

a abstenção de uma política alfandegária. A inverossimilhança de obtenção desses 

recursos, decorrente dos acordos, levouo país a apresentar recorrentes déficits, além de 

obstruir a possibilidade do processo de industrialização nesse período, visto, dentre 

outras, a falta de recursos para a importação de matérias primas.  

Esse quadro só veio a apresentar sinais de reversão a partir de 1944 com o fim 

do acordo com a Inglaterra, que possibilitou o aumento das receitas do governo. Com 

isso, no ano em questão, o ministro João Alves Branco apresentou uma proposta que 
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tinha como objetivo o aumento tarifas alfandegárias para reverter o déficit no orçamento 

público.   

Todavia, além do efeito positivo que apresentou no orçamento do governo, as 

tarifas aos produtos importados também apresentaram um efeito protecionista sobre a 

economia local, protegendo as indústrias que tinham sito implementadas a partir de 

1808, que se apresentavam com pouca capacidade de competir no comércio 

internacional.  

Segundo Hees (2001), a partir da segunda metade do século XIX, as recorrentes 

variações nas tarifas alfandegárias tinham, a priori, um objetivo fiscalista, no qual 

visava-se aumentar as receitas para reduzir o déficit orçamentário, deixando em segundo 

plano oprotecionismo a indústria local. Dentre essas variações, pode se destacar as 

reformas ocorridas em 1857, que resultou em uma grande redução das importações, mas 

que, além disso, reduziu os privilégios concedidos a indústria nacional; em 1860, a qual 

adotou as tarifas Silva Ferraz, protegendo a indústria nacional sem eliminar a 

concorrência estrangeira através de uma melhoria no sistema de cobrança de taxas; e em 

1869, em que se adotou a tarifa de Itaboraí, mais protecionista do que as demais, porém 

com aumento dos direitos sobre os objetos de luxo.  

Em 1880, visando mitigar os problemas sociais da população urbana através do 

desenvolvimento do setor industrial, foi criada à associação industrial, liderada por 

Antônio Felício dos Santos. Segundo seus precursores, a instabilidade das tarifas 

alfandegárias, tendendo para sua redução, acarretava na vulnerabilidade da indústria 

local, que ficava a mercê da concorrência internacional. Destarte, não somente a 

economia, mas a sociedade como um todo, era diretamente afetada com a falta de 

proteção da indústria nacional, o que aumentava a miséria nos centros urbanos. Além 

disso, a baixa no preço do café combinada com forte imigração que ocorreu no final do 

século XIX, criaram um ambiente propício para o desenvolvimento de políticas que 

pudessem favorecer o sistema industrial mesmo diante da oposição das classes que 

compunham o setor agrícola (dominante até então) argumentando que a indústria não 

tinha capacidade de suprir o mercado interno. A luta de classes – composta 

majoritariamente por agricultores e industriais – em torno do governo, que veio a se 

intensificar na década de 30, já apresentava fortes sinais nesse período.  

A ideia de um Estado interventor protecionista das indústrias nascentes através 

do processo de substituição de importações já era pregada por Amaro Cavalcanti. 

Importante político do Congresso Nacional, Amaro acreditava fielmente que a 
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industrialização seria o remédio para sanar os problemas apresentados na sociedade 

brasileira (SILVA E FERNANDES, 2003). Para as autoras, o desenvolvimento da 

indústria apresentada nesse período já se caracterizava como um processo de 

industrialização, que veio a se intensificar em 1920 com a formação do parque industrial 

de bens de consumo. 

O apoio ao desenvolvimento industrial ganhou, a partir de 1880, força por 

intermédio de empresários industriais, intelectuais e parlamentares, dentre eles, Jorge 

Street, Serzedelo Corrêa e o, já citado anteriormente, Amaro Cavalcanti, que defendiam 

a industrialização e acreditavam que seria através desse processo que o país chegaria a 

experimentar um real desenvolvimento.  

Em suma, baseado na análise de Luz (1978), assim como em parte dominante da 

literatura, o desenvolvimento brasileiro decorrente desse período pode contar somente 

com uma ínfima participação do setor industrial, isso porque o reduzindo nível das 

tarifas alfandegárias impossibilitaram o processo de industrialização no período em 

questão. Adiante veremos que foi o aumento no nível dessas tarifas combinado com 

outras medidas, como políticas fiscal e monetária expansionistas, que possibilitaram o 

início do processo de industrialização no Brasil.  

Na perspectiva de Draibe (1985), baseada na crítica cepalina, têm-se uma 

transição no capitalismo, decorrente da abertura de um maior nível de capitais, como o 

capital bancário, comercial, estrangeiro, industrial, etc. Todavia, mesmo com essa 

diversidade de capitais, a pauta exportadora é dominada pelo capital mercantil, que 

limitava os investimentos industriais em bens de consumo popular. Esse fator somado à 

ausência de bases matérias da produção de bens de capital e outros meios de produção, 

impossibilitam a economia de crescer endogenamente. Portanto, devido à baixa 

diversificação dos investimentos industrias e as pretéritas formas de organização, tal 

processo ficou conhecido como período de “crescimento industrial”.   

Tal análise vai de encontro ao que afirma Marini (2000), que indica que essa 

dominância do capital mercantil é decorrente do “papel” da economia brasileira na 

dinâmica de desenvolvimento do capitalismo mundial. Segundo o autor, o 

desenvolvimento do Brasil (levando em consideração seu caráter de economia 

dependente) ocorria em consonância com a dinâmica do capitalismo internacional, e, 

por isso, só passou a apresentar um maior desenvolvimento a partir do século XIX, 

quando passou a fazer parte, de forma relevante, da formação da economia capitalista 

mundial. O fato se deu mediante ao desenvolvimento da indústria nos países centrais, 
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que empregaram aos países da América do Sul, incluindo o Brasil, o “papel” de 

fornecedores de bens de subsistência, para que, assim, a mão de obra dos países centrais 

se voltasse unicamente para a produção industrial, garantindo a especialização 

produtiva. Essa relação já se dava através da divisão internacional do trabalho, o que 

levou o Brasil a reproduzir sua dependência mediante a sua especialização na produção 

de bens primários nesse mercado. Vale ressaltar, que essa dinâmica de mercado fez com 

que a acumulação nas economias industriais se desloque da produção de mais-valia 

absoluta para a de mais-valia relativa, ou seja, que a acumulação passe a depender mais 

do aumento da capacidade produtiva do trabalho do que simplesmente da exploração do 

trabalhador. 

Para Marini (2000), antes da década de 30 a economia brasileira passou por 

“crescimento industrial”, e não por um processo de industrialização. Segundo este, por 

mais importante que tenha sido o desenvolvimento do setor industrial no seio da 

economia exportadora, essa não chegou a conformar uma economia industrial, no 

sentido da acumulação de capital, que fosse capaz de mudar qualitativamente o 

desenvolvimento econômico brasileiro. Isso porque o setor industrial permaneceu sendo 

uma atividade subornada a economia exportadora, que, por sua vez, se apresentava 

como o centro da acumulação. 

 

 

O desenvolvimento capitalista na República Velha  

 

No final do século XIX, a economia exportadora, em que café era o expoente, 

ainda se apresentava como principal fonte de desenvolvimento da economia brasileira. 

Com o início da república velha, este setor apresentou um crescimento exponencial, 

pois era o único que possuía significativa vantagem relativa no comércio internacional. 

Para além disso, no período, a mão-de-obra apresentava-se altamente elástica, e houve 

um aumento do crédito para a expansão das terras de plantação, que foi acompanhado 

por uma forte depreciação cambial, culminando no incentivo a maiores inversões no 

café. Todavia, dado que o café é um produto que possui uma baixa elasticidade da 

demanda, tanto ao preço como à renda, os altos níveis de inversões realizadas no setor 

cafeeiro levaram a um desequilíbrio entre a alta oferta de café, que não parava de 

crescer, e o nível constante de procura, pressionando a uma queda do preço do produto. 

Visando reverter esse quadro, como o país tinha um relativo poder para fazer isso, pois 
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era responsável por dois terços da oferta mundial, os cafeicultores criaram uma política 

de valorização do café, que era realizada através da estocagem do produto. A partir de 

então, o desenvolvimento nucleado na economia cafeeira “estava com seus dias 

contados”. A política de valorização do café não se sustentou no longo prazo, visto que, 

mesmo sendo o produtor majoritário, o Brasil não era o único país produtor de café. 

Logo, não poderia controlar a oferta dos demais países produtores. Além disso, a 

dinâmica dessa política levava a pressões inflacionárias que pressionavam a balança de 

pagamentos. Temos, então, que com a crise de 29, a política de valorização não mais 

funcionou. O financiamento externo para a estocagem do produto esgotou-se, 

aumentando a oferta do café, que foi acompanhado por uma queda de sua demanda, 

levando a uma brusca queda do preço internacional do café (FURTADO, 1982).  

Na concepção de Marini (2000), esse período foi marcado pela intensificação da 

exploração do trabalhador, visto que essa era uma forma do Brasil compensar a perda de 

renda ocorrida no mercado internacional por via das trocas desiguais. Ou seja, a queda 

da renda que ocorria através transferência de mais-valia para os países centrais era 

contrabalanceada através de uma maior exploração do trabalhador. Tem-se, então, a 

configuração de um modo de produção fundado exclusivamente na maior exploração do 

trabalhador, e não no desenvolvimento de sua capacidade produtiva, que é um resultado 

atividades reproduzidas internamente, em que é possível aumentar a riqueza produzida 

sem um capital adicional, pois os efeitos do aumento do trabalho humano sobre o 

capital constante se apresentam pouco sensíveis, diferente do que ocorre nas economias 

industrializadas. É nessa perspectiva de maior exploração do trabalhador que o trabalho 

assalariado é implementado no Brasil. Isso ocorre porque no caso das economias 

primário exportadoras, o trabalho assalariado é mais compatível com a 

superexploraçãodo que o trabalho escravo, salvo em condições excepcionais do 

mercado de mão-de-obra e levando em consideração a grande redução do trabalho 

escravo.  

Mediante a isso, podemos observar a grande vulnerabilidade da economia 

brasileira a conjunta internacional. A análise de Mello (1982), vai de encontro a ideia 

retratada por Furtado. Segundo o autor, as economias periféricas, como o Brasil, 

enquanto exportadoras de produtos primários não são capazes de comandar o seu 

próprio desenvolvimento, pois dependem, em última instância, da demanda oriunda dos 

países centrais. Essa dinâmica indica a tendência ao aprofundamento do 

desenvolvimento desigual na economia mundial. 
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 Todavia, não há um consenso em relação ao subdesenvolvimento e da 

dependência da economia brasileira nesse período. Na análise de Bresser Pereira (1997), 

através da interpretação da vocação agrária, o Brasil apresenta-se como um país rico e 

cheio de futuro. Entretanto, existe um ponto em comum, não somente entre a análise de 

Furtado e a interpretação da vocação agrária de Bresser, mas também de outros autores, 

como Tavares (1986), Mello (1982): a dominância apresentada pelo setor agrário 

exportador na economia brasileira até a crise de 29. 

Devido as inversões realizadas no setor cafeeiro no biênio antecessor a crise de 

29, houve uma grande safra que levou a maior queda do preço do café, até então 

observada, em 1933. Criou-se um estoque de café invendável mesmo com um horizonte 

temporal. Então, o Estado elaborou um programa de queima do excedente do café para 

sustentar seu preço mínimo, gerando um fomento a renda interna. 

Ao garantir preços mínimos de compra, remuneradores para a grande 
maioria dos produtores, estava-se na realidade mantendo o nível de 
emprego na economia exportadora e, indiretamente, nos setores 
produtores ligados ao mercado interno. Ao evitar-se uma contração de 
grandes proporções na renda monetária do setor exportador, reduziam-
se proporcionalmente os efeitos do multiplicador de desemprego sobre 
os demais setores da economia. Como a produção de café cresceu nos 
anos da depressão, tendo sido a colheita máxima de todos os tempos a 
de 1933, é evidente que a renda global dos produtores agrícolas se 
reduziu menos que os preços pagos a esses produtores. Dessa forma, 
ao permitir que se colhessem quantidades crescentes de café, estava-se 
inconscientemente evitando que a renda monetária se contraísse na 
mesma proporção que o preço unitário que o agricultor recebia por seu 
produto. (FURTADO,1982, p. 201) 
 
 

Visando mitigar o desequilíbrio externo resultante da política de fomento de 

renda, houve uma desvalorização do câmbio para reduzir a propensão marginal a 

importar. Outro fator que levou a sua redução, foi a diminuição da renda no período 

levando em consideração que M = f(Y), ou seja, que as importações ocorrem, dentre 

outros, em função do nível de renda. A partir de então, a formação de capital passou a 

ocorrer majoritariamente a partir do mercado interno, estimulando a produção local, 

pois a renda que anteriormente era enviada para o exterior passou a ser dispendida 

internamente.  

Foi nesse período que o setor industrial passou a ganhar força para, 

posteriormente, se tornar o setor mais dinâmico da economia. 
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Transição da fonte de desenvolvimento: a    industrialização e o papel do estado na 
economia 
 

O início do processo de industrialização brasileira 

 

Além dos pontos indicados anteriormente que favoreceram seu 

desenvolvimento, o setor industrial pôde utilizar a capacidade ociosa de inversões 

realizadas no grande boom mundial que ocorreu na década de 20, após a primeira guerra 

mundial, para fortalecer o processo de industrialização (FURTADO, 1982; ABREU 

2014). 

O início deste processo apresenta-se, segundo Mello (1982) e Marini (2000), 

como um desdobramento da economia primário exportadora, a qual deu as bases para 

que, assim, a industrialização, considerando o caráter dependente da economia 

brasileira, pudesse ocorrer.  

Segundo Draibe (1985), durante essa transação decorrente do processo de 

industrialização, além das transformações econômicas, houve uma forte transformação 

social, na qual os burgueses ganharam ainda mais força, ou seja, passaram a dominar 

ainda mais – a revolução burguesa. Fernandes (1974) indica a mesma coisa. Na 

concepção do autor, na revolução burguesa há uma construção de estruturas sociais e 

políticas da dominação e do poder burguês.  

No que tange o resultado da industrialização, é importante ressaltar a 

importância que o setor industrial apresenta no desenvolvimento estrutural de uma 

sociedade, bem como para o crescimento econômico sustentável de longo prazo. Por 

apresenta rendimentos crescentes de escala, o setor industrial aumenta o dinamismo da 

economia, apresentando-se, então, como um motor para o crescimento. Além disso, o 

encadeamento produtivo da indústria resulta em ganhos importantes a economia, visto 

que, por apresentar um encadeamento produtivo tanto para frente como para trás, o setor 

industrial estimula a economia local através, por exemplo, da geração de empregos. Por 

mais, o encadeamento industrial ainda leva a uma maior da competitividade das 

empresas e ao aumento a competência tecnológica (KALDOR, 1966). 

Para Marini (2000), o aumento da competência tecnológica apresenta, em parte, 

um efeito negativo na economia, visto que reduz a necessidade de mão-de-obra, pois a 

tecnologia gera uma redução no tempo de trabalho produtivo em relação ao tempo total 

disponível para a produção, acarretando em um aumento de atividades não produtivas, 
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mediante ao setor de serviços, o que permite ao capitalista intensificar a exploração do 

operário. Entretanto, vale ressaltar que, a introdução do progresso tecnológico nessa 

economia depende menos de suas preferências e mais da dinâmica objetiva da 

acumulação de capital em escala mundial; e leva a uma aceleração na divisão 

internacional do trabalho.  

 

O progresso técnico possibilitou ao capitalista intensificar o ritmo de 
trabalho do operário, elevar sua produtividade e, simultaneamente, 
sustentar a tendência para remunerá-lo em proporção inferior a seu 
valor real. A difusão do progresso técnico na economia dependente 
seguirá, portanto, junto a uma maior exploração do trabalhador, 
precisamente porque a acumulação continua dependendo 
fundamentalmente mais do aumento da massa de valor — e portanto 
de mais-valia — que da taxa de mais-valia. (MARINI, 2000, p. 22) 

 

Por conseguinte, dada a crise do café no início da década de 30, o então 

presidente Vargas busca romper o hábito de financiar o excedente do café através de 

empréstimos feitos no exterior. O governo segue a direção de se implantar um projeto 

desenvolvimentista industrializante. Tal projeto tinha como objetivo alcançar um 

desenvolvimento para o Brasil desligando-o da base exportadora e voltando-se para a 

construção de uma indústria nacional direcionada para o mercado interno (CARRARO; 

FONSECA, 2003). 

Portanto, diferente da análise realizada pela literatura dominante, evidencia-se, 

na ótica do trabalho de Fonseca, a intenção de Vargas em desenvolver o país por 

intermédio do início do processo de industrialização, o qual Celso Furtado designou de 

“deslocamento do eixo dinâmico”. Deste modo, a industrialização brasileira foi 

denominada de Industrialização por Substituição de Importações em razão de passar a 

fabricar internamente aquilo que antes era importado. 

Na análise realizada por Villela e Suzigan (1973), as políticas realizadas por 

Vargas na década de 30 visavam o equilíbrio orçamentário, estabilidade monetária e um 

câmbio valorizado, favorecendo o setor exportador de bens primários. Em outra ótica, 

na análise de Furtado (1982), o governo se ateve de políticas internas e externas para 

mitigar os efeitos da crise de 29, que afetou fortemente a renda do país e resultou no 

início do processo de industrialização.  

Através de suas políticas, o governo tinha o objetivo de proteger as exportações, 

mantendo o equilíbrio orçamentário e do balanço de pagamentos (CARRARO; 

FONSECA, 2003).  
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As medidas adotadas por Vargas no período de 1930 a 1937 obtiveram 

resultados imediatos. Segundo Souza (2008), a recuperação industrial já deu indícios no 

Brasil em 1931, enquanto nos países desenvolvidos o processo ocorreu apenas em 1934. 

Estimulada pelo crescimento da demanda industrial, a produção primária para o 

mercado interno cresceu em mais de 40% e a renda nacional 20% em 1937. 

Nas interpretações sobre o Brasil realizadas por Bresser Pereira (1997), esse 

período é inerente a interpretação nacional-burguesa, que era nacionalista, 

industrializante moderna e socialmente progressista. Segundo a interpretação, que foi 

constituída através de uma crítica ao modelo agrário-exportador, o Brasil apresentava 

(para fugir do “complexo de inferioridade colonial” da interpretação vocação agrária) a 

necessidade de um projeto nacional: o projeto de industrialização e de independência 

política. Portanto, nessa concepção, o desenvolvimento brasileiro deveria ocorrer 

através do processo de industrialização via substituição de importações.  

Essa também a concepção de Furtado (1982), que, ao fazer a crítica as vantagens 

comparativas ricardianas, propõe a industrialização via substituição de importações e 

planejamento econômico. Para o autor, os modelos clássicos de desenvolvimento 

fundamentados pela divisão internacional do trabalho, que são baseados na teoria das 

vantagens comparativas, impossibilitariam os países periféricos, como o Brasil, de 

experimentar a formação de um setor industrial forte e dinâmico, embargando, assim, 

seu desenvolvimento. Para Chang (2004), a especialização oriunda da divisão 

internacional do trabalho é uma forma dos países ricos “chutar a escada” dos países em 

desenvolvimento em seu caminho para a industrialização, os impossibilitando realizar o 

catch up. Portanto, países como o Brasil deveriam se ater de políticas protecionistas, 

como o processo de substituição de importações, e não das políticas liberais pregadas 

como a “fórmula do sucesso” pelos países centrais, para assim poder experimentar um 

real desenvolvimento industrial e econômico. Na verdade, segundo List (2014), as 

medidas pregadas como o caminho do desenvolvimento pelos países centrais são 

contrárias as que realmente foram tomadas por estes para alcançar o patamar de 

economia desenvolvida e tendem a levar os países em desenvolvimento na direção da 

especialização produtiva em bens primários. Vale ressaltar, que Furtado, além de 

criticar as teorias de desenvolvimento das economias centrais, visava construir uma 

(particular) alternativa de desenvolvimento para os países da América do Sul. 

Nessa perspectiva da crítica de Furtado as vantagens comparativas, vale ressaltar 

um ponto citado por Marini sobre esse comércio entre economias periféricas e centrais, 
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no que se refere a deterioração dos termos de troca. Segundo o autor, o comércio 

internacional entre economias periféricas e centrais resulta na deterioração dos termos 

de troca, que é decorrente do somatório da queda dos preços dos bens primários com a 

estabilidade dos preços dos bens manufaturados. Para o autor, essa queda dos preços 

dos bens primários no mercado internacional não pode ser explicada pelo excesso de 

oferta desses bens. Na verdade, é a deterioração que faz com que a oferta aumente. O 

que conduz a conclusão de que o desenvolvimento do comércio internacional gera a 

reprodução da debilidade das economias periféricas.  

Para Prado Jr (1966), o início desse período de industrialização ocorreu através 

de um processo revolucionário, visto as reformas sociais e políticas que ocorreram, e 

vieram por acarretar em uma transformação na estrutura da sociedade, em especial nas 

relações econômicas e na relação entre as classes, em um curto intervalo de tempo. 

Todavia, o autor faz uma forte crítica a parte da esquerda devido as medidas políticas 

que vinham pregado neste período, chamando-as de “oportunistas”. Na perspectiva das 

interpretações de Bresser Pereira (1997), essa ideia desenvolvida por Prado Jr se 

enquadrava na interpretação funcional-capitalista, a qual desenvolveu uma forte crítica a 

interpretação nacional burguesa, indicando que esta, além de oportunista, foi falha por 

realizar um enfoque falseado da realidade brasileira, baseado em modelos apriorísticos, 

o que impediu a elaboração de uma teoria adequada capaz de orientar e encaminhar os 

fatos de maneira verdadeiramente consequente e fecunda. Portanto, nessa concepção, o 

Brasil precisava de uma teoria revolucionária que expressasse a conjuntura econômica, 

política e social daquele momento, em que fossem apontadas as questões pendentes e, 

assim, fossem indicadas medidas para a sua resolução, e não de especulações abstratas 

acerca da “natureza” dessa revolução, do seu tipo e de sua correspondência com algum 

esquema ideal.  

As medidas criticadas por Prado Jr (1966) vieram por favorecer principalmente a 

burguesia industrial. Na interpretação funcional-capitalista realizada por Bresser Pereira 

(1997), citada anteriormente, a qual Prado Jr está incluso, não há uma distinção entre a 

burguesia. Todavia, Prado Jr (1966), assim como Mello (1982) e Furtado (1982), indica 

que há sim uma diferenciação no núcleo da burguesia, que está relacionada com o papel 

do Estado, ou melhor, com o papel do Governo que o encarna, que favorece, via poder 

público, parte da burguesia de acordo com os negócios particulares da administração 

pública. 
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 Essa diferenciação nucleada no papel Estado é abordada por Draibe (1985). A 

autora chega a conclusões similares a de Prado Jr (1966), indicando que nesse período 

houve uma forte luta política entre as classes – burguesia industrial, burguesia mercantil 

e proletariado –  para defender seus objetivos por intermédio do Estado. Esse, por sua 

vez, apresentava uma autonomia limitada por sua constituição material que reproduzia 

as formas prevalecentes de dominação, se tornando incapaz de satisfazer os 

heterogêneos interesses de todas as classes. O Estado, então, manifestava uma direção 

econômica limitado pelos interesses das classes dominantes que o davam base para o 

poder. Nesse sentindo, mesmo havendo uma correlação de interesses entre as classes 

que se apresentam bem demarcadas em decorrência da relação das lutas políticas (com 

determinados setores estratégicos a cada uma delas), o Estado caminhou na direção dos 

interesses da burguesia industrial e do proletariado, rompendo com a burguesia 

mercantil. Entretanto, a medida que o Estado ia expandido como aparelho, sua maior 

capacidade de regular e intervir, principalmente no que tange a industrialização, 

acarretava em políticas sociais e econômicas que atuavam sobre todas as áreas de 

conflito, mostrando seu fundamental papel como tomador de decisões políticas que 

incorporassem os interesses de todas as classes.  

Para Prado Jr (1966) essa relação dá origem a uma categoria burguesa que 

progride nucleada pela ação estatal, ou seja, uma categoria burguesa que se beneficia 

das iniciativas privadas e estatais, o capitalismo burocrático, e exerce um papel político 

relevante, pois tem grande influência sobre os negócios públicos, visto que seus 

interesses apresentam prioridade em relação aos das demais burguesias devido a sua 

relação íntima e imediata com o poder público. Destarte, diferente das demais 

burguesias, o capitalismo burocrático se vincula a intervenção e ação do Estado, 

ganhando cada vez mais força através de suas perspectivas progressistas e de interesse 

popular, induzindo forças políticas e populares propulsoras da revolução brasileira a 

(erroneamente) apoia-la, o que resultou nas principais ineficiências da administração 

pública e acarretou no retardamento, em parte, do desenvolvimento do país. 

O grande papel representando pelo capitalismo burocrático na 
condução da política e da administração brasileira sempre constituiu e 
ainda constitui um dos fatores principais responsáveis pelas notórias 
deficiências e insuficiências da administração pública, os 
impossibilitando de atingir as necessidades do país e de sua 
população. (PRADO JR, 1966, p. 87) 
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Temos, portanto, um Estado que, através de suas medidas nucleadas por 

interesses particulares de sua administração, retarda o desenvolvimento do país e o 

impossibilita de apresentar um crescimento mais acelerado. 

 Para Marini (2000), são as condições próprias do Brasil, tanto na economia 

como em sua sociedade política, que levaram a formação de um Estado militarista, e 

permitiu o país a levar bem adiante a sua industrialização, de modo a conseguir 

desenvolver sua indústria pesada, e se apresentar como uma nação subimperialista (que 

não é um fenômeno especifico da economia brasileira e não pode ser visto como uma 

anomalia na evolução do capitalismo dependente).  

Ao falar das burguesias, não se pode esquecer da relação de interdependência 

que existente entre elas. Segundo Prado Jr (1966), parte do desenvolvimento do setor 

industrial depende do capital remanescente do setor agrícola. Essa diversificação nos 

investimentos é decorrente dos ensejos oriundos do desenvolvimento do país, que induz 

a burguesia rural a realizar inversões no setor industrial, à medida que este vai 

apresentando uma maior rentabilidade. E o contrário é verdadeiro. Nessa perspectiva de 

relação entre as burguesias, Tavares (1986) afirma que a acumulação da burguesia 

industrial se submete desde o início ao desenvolvimento da burguesia rural mediante ao 

aumento da produção e do capital mercantil exportador, e a vê como uma submissão 

diferente, pois decorre da própria dinâmica interna de acumulação do café. A autora, 

então, indica que antes da década de 30 havia uma dupla dependência da indústria a 

burguesia rural: I) para expandir-se fisicamente; II) o setor industrial é incapaz de gerar 

endogenamente o seu próprio mercado. Na outra via temos a dependência da burguesia 

rural ao setor industrial, decorrente do suporte da indústria de bens consumo a 

reprodução do capital rural sob os seguintes ângulos: I) garantindo o custo de 

reprodução da mão-de-obra do complexo cafeeiro, mesmo nas etapas de declínio do 

ciclo do café; II) manutenção da taxa global de acumulação quando esta começa a cair, 

desacelerando o ciclo de expansão na fronteira agrícola. Segundo Mello (1982), a 

burguesia rural, assim como afirmado por Tavares, criou condições para que a indústria 

brasileira pudesse se desenvolver. Nessa perspectiva, o autor indica que na fase da 

industrialização restringida (1933-1955), o setor industrial surgiu como um 

desdobramento do capital cafeeiro, que criou condições – como a criação de um 

mercado interno de proporções consideráveis – para que o setor industrial pudesse, 

assim, se desenvolver. O que não foi possível na fase da industrialização pesada, a qual 

somente se tornava viável mediante a grandes inversões iniciais, somente se 
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concretizando no Brasil após a entrada massiva de capitais estrangeiros, bem como do 

alto nível de investimentos que foi realizado pelo Estado. 

Temos, então, que, por intermédio do setor industrial, o setor cafeeiro apresentou 

um importante papel para o desenvolvimento da economia brasileira. Todavia, 

conforme indicado por Mello (1982), esse desenvolvimento ocorreu de forma lenta, 

apresentando-se como resultado de uma etapa a mais do processo de desenvolvimento 

mundial, em que houve a disseminação do progresso técnico dos países centrais e, 

assim, os países periféricos, como o Brasil, puderam de ater desses meios, de modo a 

aumentar sua produtividade e promover um desenvolvimento mais acelerado. 

Entretanto, os países centrais, por vezes, como no período da segunda guerra mundial, 

impossibilitam a disseminação de seu progresso técnico, levando a uma estrutura 

mundial de produção nucleada por uma divisão internacional do trabalho, conforme 

citado anteriormente. Essa dinâmica do mercado internacional leva ao desenvolvimento 

desigual entre as nações, em que os frutos tecnológicos não são, conforme indicados 

pela lei ricardiana das vantagens comparativas, igualmente divididos. Todavia, para o 

autor, assim como para Tavares (1986), tais restrições intensificaram o desenvolvimento 

industrial endogenamente através da industrialização via substituição de importações, 

que no Brasil teve início na década de 30 e estendeu-se até a metade da década de 50. O 

processo apresentou restrições técnico e financeira e, portanto, ficou conhecido como 

processo de industrialização restringida, o que impossibilitou a reprodução do capitalpor 

não apresentar um arcabouço necessário para o desenvolvimento da indústria de bens de 

produção, que aumentaria a autonomia do país, reduzindo significativamente sua 

dependência em relação aos países centrais. 

 Nesse sentido, o desenvolvimento das forças produtivas e suportes internos não 

se apresentavam suficientes para implementar a grande indústria de base necessária, de 

modo que a estrutura técnica e financeira do capital continuou dificultando a 

“autodeterminação” do processo de desenvolvimento. Para Furtado (1982), o início 

desse processo de industrialização restringida ocorreu de maneira involuntária sendo 

decorrente das políticas realizadas pelo governo de Getúlio Vargas, que tinham o 

propósito de proteger a renda interna dos perversos efeitos da crise de 29. Portanto, na 

percepção do autor, o Estado, a priori, não tinha a intenção de industrializar o país, mas 

o conjunto de políticas internas e externas realizadas por este levou ao início do 

processo de industrialização. No caso das políticas internas, Vargas utilizou uma 

política fiscal expansionista anticíclica keynesiana, em que os gastos públicos eram 
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voltados, em grande parte, para a compra do excedente da produção cafeeira, gerando, 

assim, um efeito renda. Em relação as políticas externas, houve uma desvalorização do 

mil-réis e aumento da parceria comercial com alguns países, como a Alemanha. O 

conjunto dessas políticas resultou no aumento das exportações e na queda das 

importações, encetando a industrialização brasileira via processo de substituição de 

importações mediante ao deslocamento do centro dinâmico. Tal processo veio a se 

intensificar na década de 50 com a “lei dos similares” do governo de Juscelino 

Kubistchek, que visava proteger a indústria local da concorrência estrangeira. Nesse 

ponto, o capital industrial já se apresentava dominante no processo de acumulação 

devido à forte ação do Estado e a entrada das empresas estrangeiras, o que possibilitou a 

constituição de uma indústria pesada de bens de produção e a instalação de um setor 

diversificado e dinâmico (ABREU, 2014; TAVARES, 1986; FURTADO, 1982). 

A análise de industrialização de Furtado em relação ao deslocamento do centro 

dinâmico vai de encontro a realizada por Marini no que tange o “deslocamento do 

centro de gravidade”. Na perspectiva deste, com a crise do capitalismo no final da 

década de 20, a alta circulação, que se articulava com a oferta externa de bens 

manufaturados de consumo, desloca seu centro de gravidade para a produção interna, 

passando sua parábola a coincidir com a da baixa circulação, própria das massas 

trabalhadoras. O autor ainda enxergava essa transição como uma correção do 

movimento da economia exportadora. Foi o que deu origem aos desenvolvimentistas, 

como Bresser, que indicavam que os problemas econômicos e sociais eram oriundos da 

insuficiência do capitalismo, indicando que para isso ser corrigido bastava corrigir essa 

insuficiência. Todavia, a grande semelhança entre a industrialização clássica e 

dependente encobriram profundas diferenças, as quais o desenvolvimento capitalista iria 

aumenta-las ao invés de atenua-las.  

Segundo Prebisch (2000), esse processo de substituição de importações, que deu 

início a industrialização brasileira, apresenta um importante “papel” no 

desenvolvimento das economias periféricas, como o Brasil, visto que é uma importante 

ferramenta para o processo industrialização, levando em conta que as indústrias assim 

que inseridas no mercado as indústrias, nesse caso conhecidas como indústrias 

nascentes, não tem porte para concorrer no mercado da indústria mundial, se fazendo, 

assim, necessária a intervenção do Estado através de medidas protecionistas, como as 

barreiras alfandegarias, visando barrar a entrada de produtos estrangeiros concorrentes. 
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Ao falar do desenvolvimento do setor industrial (apresentando como principal 

fonte do desenvolvimento capitalista) é importante ressaltar seu impacto na população 

mediante a sua relação com o setor de serviços à medida que desenvolvendo ocorre. Ao 

se desenvolver, o setor industrial impulsiona o comércio, visto a maior concentração 

demográfica, e alavanca o desenvolvimento dos serviços para atender essa nova 

população urbana. A mão de obra que não é absorvida pelo setor industrial, muitas 

vezes, é absorvida pelo setor de serviços, que devido ao impulso decorrente da 

industrialização, passa a demandar uma maior quantidade de mão de obra. A estrutura 

da participação do emprego de acordo com o nível de desenvolvimento da sociedade é 

indicada na figura 1 abaixo. 

 

Figura 1- Evolução da participação setorial no desenvolvimento econômico.

Fonte: Rowthorn e Wells (1987). 
 

 

O Estado Novo e seu impacto na industrialização brasileira (1937 – 1945) 

Em 1937, o processo de industrialização ganha força passando a contar com o 

auxílio de dois pilares que foram fundamentais, a implementação da indústria de base e 

a dinamização do mercado do mercado. Nesse ano foi instituído, por intermédio do 

ministro da fazenda Sousa Costa, através de um forte intervencionismo estatal, o Estado 

Novo. Na perspectiva deste, a industrialização, a infraestrutura de transportes e 

comunicações, e a defesa nacional, que se apresentavam fundamentais no processo do 

desenvolvimento brasileiro naquele período, demandavam a instalação da grande 

siderúrgica e o nascimento das indústrias de base (SOUZA, 2008). 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Interpretações do desenvolvimento brasileiro: uma análise para o período de 1808 a 1945 

 

19 

Para Bresser (2012), o Estado Novo foi fundamental para dar continuidade a 

revolução – política, econômica e social – iniciada em 1930. Destarte, o Estado 

centralizado e mais forte tornou-se uma peça fundamental um novo patamar de 

desenvolvimento brasileiro através da indústria. 

A dinamização do mercado interno foi primordial para continuidade e 

consolidação do PSI, pois o mesmo requeria a necessidade que o mercado fosse 

ampliado. Assim, a legislação trabalhista surge melhorando o poder de compra dos 

trabalhadores e fomentando a indústria.  

Outros fatores também contribuíram para que o processo de industrialização 

brasileiro atingisse patamares mais elevados, como a Carteira de Crédito Agrícola do 

Banco do Brasil, a qual concedia, a juros baixos, empréstimos para a compra de 

equipamentos e máquinas. Este novo instrumento utilizado não se tratou de um banco 

de desenvolvimento, no entanto, consolidou-se como sendo o embrião de uma nova 

relação do Estado e do empresário nacional (CARRARO; FONSECA, 2003). 

O Estado Novo durou até 1945, visto que Getúlio convocou para 1946 eleições 

gerais e uma Assembleia Nacional Constituinte (SOUZA, 2008). Desta maneira, 

Carraro e Fonseca (2003), concluem que o processo de industrialização brasileira no 

período em que Vargas esteve no poder não foi resultado da defesa da economia 

cafeeira. Tratou-se de um período em que se rompeu com o passado exportador com o 

objetivo de se instalar uma nova estrutura produtiva. Portanto, nessa ótica, Vargas 

apresenta-se como um presidente inovador, pois não propôs pequenas mudanças e sim 

transformações que tivessem como consequências alterações institucionais para a nova 

forma de conduzir a economia. 

 

 

Considerações Finais  

 

Tendo em conta o amplo debate em torno do processo de desenvolvimento 

capitalista da economia brasileira, este trabalho teve a finalidade de assinalar esse 

processo na ótica de diferentes autores realizando, quando preciso, aproximações e 

longitudes entre suas análises. 

Mediante a literatura dos autores, foi possível concluir que existem alguns 

pontos em comum entre todos eles, outros que se apresentam em comum entre dois ou 
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mais; bem como existem pontos em que não há consenso entre estes. Torna-se, 

portanto, importante indicar sumariamente alguns desses pontos.  

Conforme citado, todos os autores apresentam alguns pontos em comum, um 

deles se referente a importância daeconomia mercantil para o desenvolvimento inicial 

da economia brasileira, dito para alguns como um desenvolvimento “pré-capitalista”. 

Para Mello (1985), Prado Jr (1966), Tavares (1986) e Furtado (1982), a economia 

mercantil ainda apresentou um importante papel para o desenvolvimento do setor 

industrial – lê-se: industrialização iniciada na década de 30. Marini (2000) não se 

aprofunda nesta análise, mas indica que o setor industrial que a economia brasileira 

apresentava antes da década de 30 se desenvolveu no seio da economia primário 

exportadora e apresentou um importante papel para economia, mesmo não sendo capaz 

(nesse período) de mudar qualitativamente o desenvolvimento brasileiro. Nesse 

contexto, este autor e Tavares (1986) apresentam um ponto em comum: ambos 

caracterizam este período como um processo “crescimento industrial” e não de 

industrialização. 

No que tange ao processo de industrialização iniciado na década de 30, Furtado 

(1982) e Draibe (1985) indicam a importância do papel do Estado para o 

desenvolvimento desse processo, mesmo que em abordagens diferentes. Enquanto o 

foco do primeiro vai no fortalecimento da indústria através das políticas realizadas pelo 

o Estado, que visava contornar o quadro estagnação resultante da crise de 29 e que, 

assim, encetou o processo de industrialização via substituição de importações (ocorrida 

de maneira involuntária segundo o autor), a última tem sua análise realizada através 

batalha de interesses entre as classes sociais em torno do Estado, em que a burguesia 

industrial e, de certa forma, o proletariado se beneficiaram das medidas 

“industrializantes” tomadas por este. A importância do Estado também é pregada por 

Prado Jr (1966). A análise do autor se aproxima majoritariamente da análise realizada 

por Draibe (1985) e se afasta da análise realizada por Furtado (1982), visto que o autor 

dá ênfase ao papel do Estado na diferenciação que ocorre no seio da burguesia 

(burguesia industrial e burguesia agrária) e ao papel que este exerce na luta de interesses 

entre essa burguesia. Indicando, assim como Draibe, que a burguesia industrial é 

beneficiada através das medidas políticas tomadas pelo Estado, que segundo Prado Jr 

ocorrem através desde o “favoritismo” até as formas ilícitas.  

  No contexto de participação do Estado, Marini (2000) se afasta desses autores 

ao colocar o papel do Estado em segundo plano e dar ênfase a relação do Brasil (dito 
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como um país periférico) com os países centrais, mostrando que a industrialização só 

pôde ocorrer mediante a uma crise do capitalismo internacional. Nesse ponto, o autor, 

que se afasta de Furtado em parte majoritária de sua análise, apresenta um ponto em 

comum com este: o deslocamento do centro de gravidade de produção. Essa análise se 

aproxima com a realizada por Furtado no que se refere ao “deslocamento do centro 

dinâmico”, em que a produção que anteriormente era voltada para a exportação passa a 

ser voltada para o mercado interno, o que é visto por Marini como uma “correção da 

economia exportadora”. 

No mais, a análise dos autores indica que o desenvolvimento capitalista da 

economia brasileira se iniciou de forma retardatária e dependente, de modo que, mesmo 

tendo passado por um processo de industrialização que acarretou na intensificação da 

acumulação de capital, não foi capaz de se desenvolver como os países centrais. Isso é 

resultado, dentre outros, da sua estrutura e do seu funcionamento, que a encaminham em 

direção a produção especializada em bens primários e reproduzem a sua dependência. A 

intensificação das relações com os países centrais, mesmo trazendo benefícios de curto 

prazo para uma parte específica da população, tende a acentuar esse quadro. 
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