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RESUMO 
A formação econômica do Brasil nos possibilita discutir diversas perspectivas sob o antro 
da industrialização brasileira. Não somente as políticas monetárias, fiscais e cambiais 
mas também toda a esfera produtiva e social afetada pelos acontecimentos históricos da 
época. Serão discutidos os investimentos diretos estrangeiros, a ascensão e queda da 
economia cafeeira e os esforços governamentais em diferentes momentos de égide 
econômica, desde a sustentação da commoditie agrícola até o seu desapego e a 
realocação de investimentos para os setores industriais. A crítica central é de como a 
morosa industrialização privou diversos setores da sociedade em detrimento da 
sustentação de uma elite cafeeira deveras instável. Para isso, será realizada um 
fiscalização do histórico desenvolvimento econômico em contraste com a herança a 
curto/médio/longo prazo deixada pelas políticas seletivas que segregaram o 
desenvolvimento brasileiro como um todo. 
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ABSTRACT 
The Economic Formation of Brazil led us to discuss several perspectives within the 
Brazilian industrialization. Not only the monetary, tax-related and the exchange rates, but 
also the social/productive sphere affected by the historical events. Furthermore, will be 
discussed the foreign direct investment, the ascension and fall of the coffee economy and 
the governmental efforts in different stages of the economic era, since the support of the 
agricultural commoditie to his detachment and the reallocation of investments to the 
industrial sectors. The main critics is the how the slow industrialization deprived several 
sectors of society in detriment of the support to the instable coffee elite. To make this 
possible, will be made an inspection of the economic development in contrast with the 
short/long term inheritance left by the selective policies who segregated the Brazilian 
development as a whole. 
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1 INTRODUÇÃO 

O cerne da economia brasileira, por um bom período de tempo, foi o cultivo do 

café. Na realidade, a maior parte dos ciclos produtivos de nossa história foram pautados 

por produtos agrícolas, e se não eram os principais agentes em voga, sem dúvida 

permearam os ciclos adjacentes. O extrativismo mineral, por exemplo, gerava seus 
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ganhos pela exportação forçada de ouro, não tendo como seu princial produto gerador 

de divisas, uma commoditie agrícola. 

Pau-Brasil, Açucar, Drogas do Sertão, Borracha, Café e Algodão. Temos terra, 

mão de obra e clima. O Brasil foi um país confeccionado através dos séculos para ser a 

fazenda do mundo. Enquanto as economias centrais investiam nas indústrias, mesmo as 

arcaicas movidas a vapor, o Brasil concentrava esforços naquilo que mais rendia dinheiro 

para o Colonizador, enquanto mantinha os colonizados entre livres e escravos. 

Historicamente, fomos apenas uma extensão de terra com intuíto de maximizar a 

produção dos detentores de capital. Somos uma colcha de retalhos, que atendia as 

necessidades econômicas de acordo com as demandas mundiais. 

A priori, este artigo pretende mostrar como estas tendências históricas foram 

mudando a partir do século XX. Como a tão tardia industrialização surgiu, quais 

foram os fatores limitantes que privaram nosso país de se industrializar mais cedo 

e quais as medidas governamentais que (im)possibilitaram o Brasil de perder o 

caráter puramente agrícola e transformá-lo na tão almejada “potência” industrial. 

O período a ser abordado remonta o cenário brasileiro da primeira década do 

século XX, passando pelos percalços mundiais que afetaram o modo como a 

economia era regida, até a final da Segunda Guerra Mundial em conjunto com a 

queda de Vargas no Poder. 

A primeira parte do texto remonta a trajetória brasileira na primeira década do 

século XX. As dificuldades e os prismas mais relevantes que afetaram as políticas 

econômicas e os fluxos de investimento no país. Serão contrastadas as necessidades 

da elite cafeeira com as  medidas que garantiram a supremacia agrícola como pauta 

exportadora brasileira, demonstrando as medidas da época que garantiram tais 

resultados e, ao mesmo tempo, demonstrando como a dependência com o mercado 

externo gerava instabilidade nas contas sustentadas pela commoditie. 

A segunda parte é constituída de uma maior complexidade. Nela, serão 

abordados aspectos da tímida indústria brasileira pré Primeira Guerra Mundial, 

dissertando paralelamente os fluxos de produção e preço do café. Em seguida, serão 

analisadas as atividades do mercado externo interferiam no ritmo de produção e 



exportação brasileiro. Não obstante, será possível ver como os momentos de 

desestabilização do preço e do fluxo do café contribuíram para a diversificação de 

determinadas pautas produtivas brasileiras, ainda sim englobando todas as medidas 

outorgadas pelo Governo Federal que buscavam proteger ao máximo nossa economia. 

A terceira parte analisa o período posterior à Primeira Guerra Mundial, dissertando 

sobre a já consolidada, porém fragilizada, indústria brasileira. Com isso, os anos 1920 

serão explicados, mostrando as flutuações recorentes e as dificuldades na balança de 

pagamentos brasileira até o choque de 1929. Será mostrado, por fim, como o império 

cafeeiro estava fadado ao fracasso, e que a partir daquele momento, o Brasil necessitava 

explorar sua rede industrial. 

A quarta parte será responsável por instruir o leitor de como a recessão de 1929 

afetou o ciclo produtivo brasileiro e quais as medidas que o país adotou para combater 

a famigerada crise mundial. O diálogo se extende até o começo da década de 1930, 

mostrando mais as reformas políticas e econômicas da época. 

2 NO PRINCÍPIO ERA O VERBO, E O CAFÉ (1906 – 1914) 

Da terra ao parafuso. Da enxada ao maquinário. Do poder, à falência. Nenhuma 

mudança estrutural, seja na sociedade ou na economia, acontece da noite para o dia. 

Um estudo requer atenção, dedicação e, acima de tudo, coerência. Que coerência seria 

resumir por palavras-chave um período histórico de tanta importância para o cenário 

sociocultural brasileiro? A retórica repousa na impossibilidade do ato, na incapacidade 

de se produzir algo tão grandioso, partindo de tão pouco. Mas será aos poucos que a 

construção desta história, se consolidará além de grandiosa. O ponto de partida é 

importante, determina com precisão o momento em que a base argumentativa será 

contruída, e nela, criada a extensão didática que instruirá o leitor à máxima 

compreensão. A proposta de discorrer à partir de 1906 não foi em vão. As medidas 

outorgadas no Convênio de Taubaté permitiram a recuperação dos preços do café e a 

criação da Caixa de Conversão, ou seja, a fixação da Taxa de Câmbio e a instauração 

do Padrão Ouro em nosso país. Com isso, sendo que a emissão de ativos era regulada 

pela quantidade de divisas que o País possuia, a inflação era nominalmente contida. 

Através desses fatores que impulsionaram o mercado mundial nesta primeira década, 



em conjunto com o suposto “milagre economico” ocorrido no Brasil durante este mesmo 

período, o sucesso econômico era sem precedentes.  

Segundo Winston Fritsch (1989, p. 37): 

A origem deste verdadeiro milagre econômico está na repentina melhora 

da posição externa que se faz sentir já no governo Rodrigues Alves 

(1902–1906), em virtude do crescimento das exportações de borracha e 

do início do grande boom de investimentos na periferia”.  

 O café era a principal fonte de divisas brasileiras, promovendo insurgências 

econômicas que posteriormente seriam decisivas para os percursos políticos de nosso 

país. Uma vantagem brasileira perante esta commoditie era de que,  a “Posição quase 

monopolista do Brasil facilitava a implementação do controle do preço internacional do 

produto” (FRITSCH, 1992, p. 38). Contudo, sendo o café um produto com demanda 

inelástica em relação à renda, o aumento expressivo dos preços traria consequências 

deficitárias para nossos índices de exportação. De forma sequencial, este boom de 

investimentos gerou uma grande arrecadação de moedas conversíveis, aumentando a 

reserva brasileira em ouro e assim promovendo uma expansão monetária. 

 Ainda em 1906, a economia cafeeira presenciou um volume rotulado como 

de supersafra, dificultando a manutenção da rentabilidade do produto. Com o caráter 

inelástico do café, era de grande complexidade o feito de escoar o excesso da produção. 

A medida imposta para retomar o equilíbrio da oferta de café sem redução dos lucros 

com a estocagem do produto, foi a compra de excedentes de sacas de café pelo Governo 

Federal. Esta medida foi sentenciada em conjunto com as demais já citadas, no 

Convênio de Taubaté. Contudo, seria necessário estabelecer uma metodologia de 

financiamento para por em prática esta ação de compra do café, e segundo Fritsch (1992, 

p. 38) “requeriria o financiamento [...], demandando mais recursos do que o sistema 

bancário doméstico estaria disposto a fornecer em bases comerciais”. Sendo assim, a 

saída para o financiamento desta prática seria a obtenção de volumes com o auxílio 

externo. Inobstante, existe uma ótica a ser analisada sobre este período e sobre a 

situação da economia brasileira na época. Tendo uma economia intrinsecamente 

dependente do mercado externo, qualquer choque desestabilizante de câmbio, que 



interfira na capacidade de fornecimento e de aquisição de produtos industrializados ou 

commodities agrícolas, interfere massivamente em economias periféricas, como e, 

principalmente o Brasil.  

Um centenário se passa e já sabemos qual foi o resultado de meados da segunda 

década do século XX. A primeira Guerra Mundial foi responsável além do massacre em 

massa de civis e destruições urbanas, mas também sob os efeitos da queda da demanda 

por produtos internacionais, desestabilizando violentamente nossas reservas e divisas. 

O desequilíbrio começa a aparecer em meados de 1912, onde o Brasil necessitava obter 

recursos de financiamentos externos para suprir os déficits orçamentários. Esses 

financiamentos eram necessários pois o Brasil teria de utilizar suas reservas de divisas 

para acalentar essas dificuldades financeiras. Contudo, o fluxo dessas divisas começou 

a cair seriamente, devido ao fato do escasso capital estrangeiro em nossa economia. Já 

em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, as mudanças no mercado 

internacional foram sentidas quase que instantaneamente. Vale recordar ao leitor da 

necessidade conjuntural brasileira perante a capacidade e o poder de compra 

internacional. O café era a força motriz que impulsionava positivamente nossa balança 

de pagamentos. Com o advento da Guerra, algumas medidas tiveram de ser tomadas 

para a sustentação de nossa economia. A primeira, provavelmente de maior urgência, 

foi o fechamento da Caixa e Conversão. Em seguida, foi decretado pelo Governo Federal 

um longo feriado bancário e concedida uma moratória temporária sobre as dívidas 

brasileiras. Com o padrão ouro extinto, nossa moeda volta a ter caráter fiduciário, 

permitindo a “emissão de notas inconversíveis que, [...], serviu para aliviar 

temporariamente a crise de liquidez e atender as despesas do governo” (FRITSCH, 

1992, p. 41). 

A TÍMIDA PLANTA INDUSTRIAL EM MEIO AO CULTIVO AGRÍCOLA (1907–1918) 

No item anterior foi discutido o cenário brasileiro no qual o café estava inserido, 

demonstrando como os primeiros anos de nossa economia do século XX insurgiram 

baseados na produção e exportação de café, sem negligenciar a existência de outros 

axiomas econômicos. Não somente foram relatados dados e fontes que demonstram as 

sansões que permitiram a superioridade da economia cafeeira como, de certa forma, 



negligenciaram a diversificação de produtos por meios industriais. Contudo, veremos 

adiante que a liderança de Vargas e o Golpe de 1930 não foram exatos divisores de 

água, pois a indústria não era inexistente até então (porém, um tanto quanto deficitária). 

Com primazia, adicionando um ano apenas ao nosso ponto de partida, procedemos com 

dados do Centro Industrial do Brasil2 de 1907. A análise destas informações nos mostram 

a predominância do “setor têxtil algodoeiro, sendo que 35% do capital investido, e 30% 

da mão de obra, correspondia a cotonifícios” (SUZIGAN, 1990, p. 1). Este mesmo estudo 

nos permite analisar a dependência ou até mesmo constatada a inexistência dela, sendo 

que em determinadas culturas analisadas, o consumo da população brasileira já vinha 

predominantemente de produções internas, e não de produtos importados. Em 1968, o 

IBGE lançou um estudo que demonstra comparativamente os setores agroindustriais 

brasileiros com seus respectivos números de estabelecimentos e de operários. Intitulado 

“Mappa Geral das Indústrias do Brasil”, a análise nos mostra a diversificação da 

produção brasileira, porém com severos gargalos que impossibilitavam uma massiva 

insdustrilização da época (provavelmente proveniente das políticas de defesa do Café). 

É notável a interferência governamental no subsídio para a industrialização 

brasileira. Não foi evento restrito de 1930, onde nosso país entrava em profunda 

recessão e as exportações de nossa commoditie desvalorizavam mais de 55% (ABREU, 

1992). A Crise do Encilhamento, gerada por uma violenta emissão de moedas por ordem 

de Rui Barbosa, foi um dos marcos onde o Governo Federal, em 1892, concedeu créditos 

subsidiados à indústria em voga. Inobstante, outro período da história brasileira, datado 

antes do Golpe de 1930 e que houve interferência governamental para a dissipação da 

indústria foi em 1918, ao término da Guerra onde a economia algodoeira sofria com 

colapsos de liquidez pelo excesso de estoques (SUZIGAN, Wilson, 1986). 

A primeira década do século XX foi marcada por uma abrupta melhora nos 

coeficientes brasileiros. Apesar do artigo propor uma análise a partir de 1906, a expoente 

aceleração do mercado internacional impulsionou as medidas econômicas de sucesso 
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que regeram nossa economia neste período. A atrofiada industrialização brasileira era 

morosa, visão conivente com os acontecimentos que permeavam a época. A Inglaterra 

possuía maioridade em nossa rede de investimentos diretos estrangeiros, sendo 

responsável por financiar grande parte de nossa industrialização. Os investimentos 

diretos estrangeiros tiveram um poderoso papel na industrialização, eles financiaram a 

diversificação de nossas economias, geraram empregos e incitaram a tardia 

“mecanização” de nossos meios produtivos (necessidade que, posteriormente, seria 

apontada por vários estudos, como por exemplo a “Missão Cooke”3). Segundo Franco 

(1992, p. 12) “investimentos ingleses, franceses, alemães e norte americanos, [...], 

atingiam a cifra de 514 milhões de libras, o que representava cerca de 30% do total para 

a América Latina”. Com esta grande entrada de investidores no âmago industrial 

brasileiro, é notável o aumento da dívida externa brasileira, que em 1890 acumulava 30,9 

milhões de libras. Em apenas uma década, o novo século trouxe um aumento de nossa 

dívida, ultrapassando a casa dos 44 milhões em 1900. Com o boom de crescimento 

industrial brasileiro, a década de 1910 foi marcada pelo violento aumento da dívida 

externa, acumulado em 144,3 milhões de Libras. 

Qual a vantagem de uma Guerra? Por mais capciosa que esta assertiva seja, o 

envolvimento brasileiro com a Primeira Guerra Mundial (1914–1918) foi 

ponderativamente vantajoso para a aceleração de nosso desenvolvimento industrial. Tal 

fato reflete na necessidade de um país manter uma balança de pagamentos próspera, e 

para isso, o controle das importações é crucial. De forma compensatória, é necessário 

que o mercado interno supra a falta de produtos importados por produtos nacionais, 

barateando o custeio e promovendo um maior controle sobre as finanças públicas. Com 

essa troca sobre produtos importados, a indústria brasileira teve um “gap”, uma janela 

com grande propensão ao desenvolvimento para o mercado interno. Contudo, diversos 

fatores foram cruciais para o desempenho deste possível desenvolvimento. 

                                                           
3 “A Missão Cooke, missão norte-americana que chegou ao Brasil durante o Estado Novo, em setembro de 1942. 

Tendo sido um importante instrumento de barganhas com os Estados Unidos, tinha como objetivos proclamados, 

aumentar a produção de artigos essenciais no Brasil, visando economizar as praças de navios, melhorar os meios de 

transporte e lançar os alicerces para a consolidação do desenvolvimento industrial.” (OLIVEIRA, IRENE R.; 

“Sobressaltos da ordem e barganhas do progresso: a Missão Cooke e a implantação da CSN (1942-1946)”, 2010, 
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Por que investir no Brasil? Sendo nosso país extremamente dependente de 

importações, qual seriam as vantagens de uma nação ou empresa privada ao aplicarem 

recursos em nossa economia? Se a dependência desses produtos existe, logo confirma-

se que existe mercado. Por mais alto e arriscado que soe investir em um país pseudo 

colonial como o Brasil, haviam deveras vantagens no meio comercial. A mão de obra foi 

massivamente expandida na décade de 1890, tanto pela abolição da escravatura quanto 

da imigração européia e asiática em nosso país. A necessidade de empregos ressalta 

nos salários a serem empregados, e se houverem vagas de trabalho demasiadamente 

escassas para um grande contingente populacional, o valor dos salários se deteriora. 

Com isso, um dos argumentos está formado: a mão de obra latente seria de baixo custo 

aos investidores, barateando a manutenção de uma indústria em solo brasileiro. 

Já citada, a demanda era existente e crescente nos diversos nichos englobados 

em nossa economia. Estabelecer uma indústria em solo brasileiro permitiria a isenção 

de determinados custos, como o de importação/frete por exemplo. Uma economia 

centralizada, com bases agrícolas e com um contingente populacional incipente, a 

proporção marginal ao consumo itinerante de produtos importados era restrita, devido ao 

fato dos elevados preços e da incapacidade de determiandas classes sociais 

consumirem toda a gama de produtos ofertados no Brasil, porém adquiridos no exterior. 

Com isso, a produção interna destes mesmos produtos baratearia seu preço final, 

abrangindo maiores parcelas populacionais e calcificando o temente porém almejado 

lucro em países periféricos. 

Segundo Villela & Suzigan (1973, pg. 44),  existem alguns alicerces a serem 

analisados sobre a industrialização brasileira. O primeiro prisma a ser analisado são os 

investimentos. Como citado acima, os investimentos brasileiros foram decorrentes das 

vantagens de investimentos em países periféricos com potencial, além da diversificação 

de áreas a serem abrangidas no mercado interno. Contudo, com o surgimento da 

Primeira Guerra Mundial, este padrão foi levemente alterado. Os fluxos de investimento 

caíram drasticamente, grande parte devido ao fato dos principais países que aplicavam 

recursos no Brasil foram severamente atingidos por estilhaços que danificaram sua 

estrutura econômica e social. Isso fez com que a capacidade destes países continuarem 



investindo declinasse vertiginosamente. Em 1914, a queda dos investimentos alcançou 

aproximadamente 59,5%, e apenas um ano depois, declinaram mais 70,9%. Com 

surpresa, no ano de 1917 foi obtido uma singela recuperação nos níveis de investimento 

em nosso 

país, apesar de que o período 1915 – 1916 teve uma queda proporcional dos 

níveis de importação de maquinarias para a industrialização. A recuperação naquele ano 

permeou a casa dos 36,7%, crescimento deveras tímido comparado às violentas quedas 

registradas no começo da guerra. 

O ano de 1919 foi marcado pelo “mini-boom” das commodities (FRITSCH, 1992, 

p. 46), assim como a volta do crescimento industrial brasileiro. Importante ressaltar que: 

“24,2% do capital industrial registrado em 1919 pertenciam a estabelecimentos 

industriais fundados entre 1915 e 1919”. 

A segunda ótica a ser analisada será a produção durante o período da Primeira 

Guerra Mundial. Segundo Fishlow (1972), o cresimento da produção industrial no período 

proposto permeou à taxas de 4,4% ao ano4. Como comparativo, a taxa média de 

crescimento brasileiro nos cinco anos anteriores à Guerra, o país cresceu à taxas de 

9,1% ao ano. Esta comparação proporciona uma análise muito concisa perante o 

assunto abordado: o setor de produção industrial brasileiro caiu impetuosamente 

(desconsiderando o ano recessivo de 1914), demonstrando que o lócus temporal que 

abrange os conflitos mundiais da segunda década do século XX ,foram de severos 

déficits no crescimento produtivo brasileiro. Grande parte desta análise repousa na 

necessidade brasileira de consumir produtos importados, advinda a incapacidade 

produtiva no que se refere à insumos e matérias primas, produtos chave para que a 

produção brasileira mantivesse sua rentabilidade e alavançasse novas formas de 

obtenção de lucros. Alguns ramos produtivos de nosso país convergiram sua produção 

para atender a necessidade do mercado interno. Como citado previamente, nossa 
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dependência de importação de materias primas era imensa, prática esta que foi 

absorvida em tempos de Guerra. De acordo com Villela & Suzigan: 

 “As indústrias que processavam sobretudo matérias primas domésticas 

aumentaram sua produção, ocupando fatias de mercado que antes da 

guerra ainda eram atendidas por importações. Incluem-se no caso 

tecidos de algodão, chapéus, calçados, produtos de couro, produtos 

farmacêuticos, perfumaria e cosméticos, bebidas (exceto cerveja) e, 

provavelmente, outros produtos como vestuário, artefatos de madeira, 

etc. No caso de outras indústrias que processavam sobretudo matérias 

primas domésticas, a produção aumentou também para atender a 

demanda externa, como é o caso do açucar, carnes industrializadas e 

óleo de caroço de algodão.” (1975) 

Porém, tanto Dean (1976) quanto Fishlow (1972), ressaltam que a contribuição 

destes artigos industrializados destinados ao mercado externo foi tímida, praticamente 

inexistente. O compêndio deste segundo pilar que constituiu análises deveras 

importantes recái sobre as substituições de importações e a queda dos fatores produtivos 

brasileiros. Em conjunto, a criação de ramos produtivos que tiveram a capacidade de 

permutar produtos importados por fabricações nacionais permitiu que nosso país ainda 

crescesse de forma tímida, porém com as já esperadas quedas de investimentos e 

quedas produtivas. Foi através deste acontecimento mundial que o Brasil, apesar de 

sofrer grandes quedas de investimentos e de capacidade produtiva, pode incitar a tão 

atrasada industrialização brasileira e permitiu que novas vertentes industriais surgissem 

de acordo com as necessidades do mercado interno/externo. 

A terceira e última ótica a ser analisada deste período serão os Lucros obtidos 

nos setores industriais brasileiros. Com a carência de dados sobre este assunto, é de 

grande complexidade debater sobre. A indústria algodoeira cresceu vertiginosamente 

nos anos de 1916, “o preço do algosão aumentou mais de 100 por cento em 

consequência das secas nas regiões produtoras do Norte e Nordeste” (Villela & Suzigan, 

1986,). Apesar destes dados, determinadas indústrias ainda dependiam de materiais e 

insumos importados, que encareciam o preço e a produção. Como este assunto circunda 

muitas teorias com poucas inflexões, apesar de tantas referências didáticas sobre o 



assunto, a gênese que deve ser compreendida é a dificuldade de um país, com um 

histórico produtivo dependente de uma commoditie inelástica, industrializar-se e manter 

os investimentos durante um período tão conturbado mundialmente. Não dado como 

impossível, mas como de extrema dificuldade, os índices de crescimento produtivo, 

capital investido e lucratividade decaíram em virtude dos acontecimentos que 

permearam as economias mundiais. Inobstante, este período proporcionou espaço para 

que determinadas indústrias abranissem um mercado que antes, pertencia às 

importações. Aos poucos, as substituições de importações tomaram espaço, e 

começaram a se desenvolver com extrema lentidão, mas de forma constante que 

permitiu nossa economia a dar seus primeiros passos em busca da tão necessária 

industrialização. 

A resenha desta parte do texto expressa o caráter produtivo brasileiro em conjunto 

com suas dificuldades, levando em conta os acontecimentos mundiais que 

predominantemente afetavam nosso capital e a economia cafeeira, que governava 

(literalmente) o Brasil. Um século depois, vemos que as possibilidades de 

industrialização eram plausíveis, porém, seria uma atitude absurdamente irresponsável 

não manter a rentabilidade de uma commoditie que sustentava nosso país. O boom 

brasileiro da primeira década do século estudado foi aniquilado pelo choque da Primeira 

Guerra Mundial, onde as produções de algodão, borracha, tecidos e manufaturas caíram 

subversivamente. Foi tentado provar como um país dependente de uma economia 

agrária, deficitariamente industrializada, sujeito ao mercado externo para obter 

superávits e tendo o café (produto com baixíssima elasticidade produto/renda) como 

principal agente econômico, se torna inerentemente frágil às variações e flutuações dos 

mercados internacionais. O erro foi reconhecido, apontado e teoricamente resolvido pela 

Missão Cooke, em 1942, mas esta análise de nada adiantava para um país que já havia 

sofrido tanto com Guerras Mundiais e Recessões econômicas de égides mundiais. Com 

isso, de certa forma nosso país pode ter abolido a escravidão e ter se tornado 

relativamente mais livre e justo, mas as medidas imperialistas que regeram nossa 

economia apenas nos tornaram mais dependentes daqueles que optamos nos distanciar. 

O escravo brasileiro não era mais o negro, mas o próprio Brasil. 



4 O PÓS GUERRA INDUSTRIAL BRASILEIRO (1918–1929) 

  Industrialização? “That ship has sailed”. Trocadilhos à parte, o significado desta 

frase em inglês, “Este navio ja partiu”, demonstra que a industrialização brasileira, 

mesmo frígida e muito debilitada, era existente e não havia mais oportunidades de 

recorrer aos acontecimentos, ou seja, ela veio para ficar. Mantendo a analogia marítima, 

uma barco precisa ser bem cuidado, para que endure longas viagens e possa cumprir 

seus objetivos de uma forma mais salutar. A década que se segue na historiografia 

brasileira será de uma conturbada maré, que fará com que o barco brasileiro flutue de 

forma onerosa e perigosa aos encalços da luta pela tão almejada industrialização. Irão 

compor este período as oscilações de preços de commodities brasileiras, pseudo-boom 

que irá compor o ano de 1919, a volta do padrão ouro e os indícios de que o papel da 

indústria seria primordial para o futuro da economia brasileira. Para darmos continuidade 

ao assunto, é de suma importância que se entenda o cenário econômico internacional. 

A vida Pós-Guerra é árdua. Os países envolvidos, independente se vitoriosos ou 

não, possuem em sua bagagem uma densa reforma a ser estabelecida, para que suas 

dívidas sejam quitadas e que sua economia volte a operar de forma legítima e capaz de 

gerar dividendos. Nações devastadas e/ou debilitadas precisam adquirir produtos para o 

manejo de seu equilíbrio interno, ou seja, prover o necessário a preços acessíveis para 

que a população tenha a possibilidade de aquisição de tais bens. Contudo, as batalhas 

assolaram muitos provedores essenciais de commodities, sejam elas agrícolas ou 

industriais. Este desequilíbrio na oferta dos produtos gerou severas variações de preços 

nos mercados locais e internacionais, pressionando as taxas inflacionárias nestes 

países. A inflação era uma grande inimiga dos envolvidos com a Guerra, pois a 

dependência de geração de empregos, o incentivo ao consumo interno e, outras ações 

que possivelmente beneficiariam a retomada do crescimento nominal da economia, eram 

violentamente afetados pelos índices inflacionários galopantes. O combate a essas 

adjacências que debilitavam o reerguimento dos países europeus foram medidas 

restritivas ao consumo externo, ou seja, combatia os preços internacionais, freava a 

importação e procurava aplicar e desenvolver o frágil mercado interno. As providências 

determinadas por centros financeiros internacionais coagiram ações capazes de 



enfraquecer ainda mais as economias afetadas e, de certo modo, reprimiam o aumento 

da inflação vigente. Do outro lado do mundo, a periferia (responsável por atender grande 

parte da demanda das nações centrais), velejava em boas marés, apesar de ter sofrido 

relativamente com as flutuações de preços e de atividade econômica entre 1914–1918. 

O ano de 1919 foi resposável por trazer um leve boom para o mercado brasileiro, ainda 

sustentado e gerenciado pela exportação do café. A alta dos preços do café no mercado 

internacional foi extremamente benéfica para o Brasil, pois ocorreu uma “sensível 

restrição da capacidade de oferta mundial de café, causada pela grande geada de 1918” 

(FRITSCH, 1992, p. 46). Com esta suposta “restrição da capacidade de oferta”, o Brasil 

deteve um certo controle de preços sobre o produto, podendo elevar o preço da 

commoditie com intuito de arrecadar mais dividendos. 

Aglutine os extremos. Junte as medidas outorgadas a países que sofreram 

substancialmente com a Guerra com a capacidade de exportação de produtos 

brasileiros. Por um breve período de tempo, o Brasil pode desfrutar da alta dos preços 

do café e da demanda por outros produtos industrializados, além do mais, um dos setores 

impulsionados pela Iª Guerra Mundial foi a diversificação de produtos na pauta de 

exportação brasileira. Essa diversificação trouxe outras fontes de renda capazes de 

arrecadarem moedas de forte circulação. Pesarosamente, a alegria que contagiava os 

países periféricos responsáveis por municiar as grandes potências mundiais, durou 

pouco. As medidas que restringiram as importações europeias sacrificaram grandes 

esforços das economias em desenvolvimento, ou seja, os países que desfrutavam da 

alta dos preços e da grande quantidade de demanda sobre produtos exportados, ficariam 

“a ver navios”. Um exemplo de tentativa brasileira para recuperar os índices industriais, 

incentivar a exportação e manter a todo o custo o fluxo de mercadorias que 

rentabilizavam nossa economia foi a desvalorização de nossa moeda. Com uma moeda 

mais fraca, seria deveras vantajoso para um país estrangeiro importar produtos 

industrializados e comercializados pelo Brasil. Porém, todo cuidado é pouco, e seria uma 

negligência analisar apenas a necessidade externa sendo que a desvalorização cambial 

surtiria efeitos para a economia local. As pressões inflacionárias seriam recorrentes, os 

preços se elevariam e o escoamento de produtos brasileiros se encontrava estagnado. 

A escapatória estaria por vir nos anos que se seguiam. 



De 1918 até 1922, a instabilidade assolou a balança de pagamentos brasileira, 

advinda as grandes flutuações que mediavam nossa economia. Algumas medidas 

governamentais foram criadas para suprir as dificuldades orçamentárias da época. Em 

1920, foi criada a Carteira de Redesconto do Banco do Brasil. Esta criação outorgava o 

Banco do Brasil a conceder empréstimos através da emissão de notas do tesouro, 

atendendo assim as necessidades do setor privado. De acordo com (Falta a referência 

aqui gente, to me batendo pra achar. É um livro do sobre a história do banco do 

Brasil).(desculpa) 

“banco dos bancos, ou seja, um emprestador em última instância. Em 

outros momentos, ele foi cerceado nessa função, pois sua atuação 

contituía fator expansionista do estoque nominal de moeda. Ele também 

nunca foi banco fiscalizador, isto é, supervisor do comprimento da 

regulação do sistema financeiro nacional, visando à estabilidade 

sistêmica”. 

O bieno seguinte (até 1922) foi responsável por desbalancear ainda mais as 

contas públicas brasileiras. A necessidade de obtenção de verbas era indiscutível, mas 

a forma de obtenção seria de imensa complicação. Aumento de impostos para 

complementar a arrecadação federal? Emissão de títulos da dívida pública? 

Empréstimos internacionais? Funding Loan? Todas as formas citadas possuem 

vantagens e prioridades, mas nem todas eram cabíveis aos acontecimentos que 

circundavam as economias globais da época. O aumento de impostos traria benefícios 

para as contas públicas, geraria uma maior estabilidade e supriria a necessidade de 

empréstimos internacionais. Porém, um aumento que abrange demasiados setores 

brasileiros trariam descontentamentos populares e pressões inflacionárias, por exemplo. 

No que tange a capacidade popular de arcar com estes tributos, não seria muito 

diferente. Era improvável cogitar que grande parcela populacional teria possibilidade de 

dispender quantias de dinheiro enquanto o cenário econômico brasileiro era frágil e o 

mercado externo encontrava-se deveras debilitado. A emissão de títulos da dívida 

pública possui sua complexidade por envolver taxa de juros, circulação atual de títulos e 

de moeda corrente. Contudo, a emissão destes títulos provocaria um aumento de gastos 

públicos, parâmetro primordialmente combatido e em pauta no ano que se discorre este 



parágrafo. Empréstimos internacionais estavam fora de cogitação pois os países centrais 

e os bancos mundiais sofriam severamente com as consequências da Primeira Guerra 

Mundial. A questão do Funding Loan de fato aconteceu, mas apenas na década de 1930, 

e não passava de um refinanciamento da dívida existente. O Brasil não possuia um 

Banco Central, sendo que o Banco do Brasil atuava como Banco Comercial e Banco 

Central. Seu nascimento surgiu apenas na década de 19605, com a extinção da 

Superintendência de Moeda e Crédito (SUMOC) e a criação de entidades financeiras 

capazes de conceder empréstimos (Banco Central e companhias privadas). A medida 

que entrou em voga através do congresso, que “autorizou o redesconto de títulos 

federais até meio millhão de contos – equivalente a mais do que o total de letras em 

carteira no Banco de Brasil em fins de 1921” (FRITSCH, 1992, p. 49). Ainda dissertando 

sobre o biênio discutido, o início da década de 1920 foi complexo pois a nossa economia, 

ainda primário exportadora, dependia do preço internacional dos produtos ofertados para 

gerar lucro.Apesar do crescimento do preço do café no mercado externo, outras 

commodities agrícolas entraram em declínio, como o algodão e o açucar. 

O início deste artigo propos uma análise a partir de uma data específica, com 

acontecimentos específicos. As políticas discutidas até então propunham defender o 

produto/setor com maior rentabilidade em detrimento de outros vieses possíveis. No 

entanto, os episódios registrados durante o período comentado dificultaram a realização 

das medidas de forma concreta. As contínuas pressões de produção e plantação 

forçavam, já na década de 1920, um dispêndio de recursos alocados à  indústria. O plano 

de valorização do café de 1906 e de 1917 não surtiram um efeito imediato, e passou  ser 

sentida a partir de 1923, se extendendo até o ano de 1926, onde o Padrão – Ouro volta 

à pauta econômica brasileira. De acordo com Baer (1995, p. 47 e 48) “A participação do 

café nas exportações aumentou de 56% em 1919 para mais de 75% em 1924. Mantendo 

a mesma fonte de dados, mesmo com o aumento da participação cafeeira no escopo 

                                                           
5 O programa que pariu essas mudanças de ordem econômica no Brasil foi chamado de PAEG (Programa de Ação 

Econômica do Governo). “O programa de  estabilização implementado entre 1964 e 1968 logrou reduzir a taxa de 

inflação anual de algo próximo de 100% no primeiro semestre, para algo em torno de 20 % em 1969. [...]. Tratava-se, 

portanto, de um programa que acentuava a importância da manutenção, ou da recuperação, das taxas de crescimento 

da economia” (RESENDE, 1992, p. 213 e 214). 



econômico, o crescimento industrial rebaixou de 4,6%, medido entre 1911 e 1920, para 

3,0% nos períodos de 1920 a 1929”. 

Complicado dissertar sobre a industriaização brasileira neste período sem abordar 

as medidas macroeconômicas brasileiras que permearam a época. Citar apenas os 

dados industriais e da balança de pagamentos seria uma tremenda inadimplência e 

comprometeria a didática do assunto. A Carteira de Redesconto, por exemplo, criada 

com o intuito de suprir a necessidade de empréstimos de última instância, seria fechada 

e substituída por um sistema de emissão monetária advinda do Banco do Brasil, sendo 

este capaz de emitir até 600 mil contos. Esta permuta ocorreria em 1922, com a chegada 

de Arthur Bernardes no poder. Entre os anos de 1922/23, com esta suplente força 

monetária nas mãos do Banco do Brasil, a economia agrícola brasileira atendia uma alta 

capacidade de produção. A produção cafeeira, por exemplo, obteve uma safra quase o 

dobro do tamanho anterior, sendo necessário repensar de forma coerente a forma de 

compra dos excedentes de produção. A proposta agraciada na época garantiu a retenção 

de grande parte da produção cafeeira, não apenas destruindo grande parte da colheita 

e, seu restante, introduzindo no mercado corrente. A abordagem feita até agora não 

engloba um fator severamente importante para a compreensão econômica da época. 

Ainda não citada porém prontamente dissertada, a dívida externa e os compromissos 

brasileiros em compensa-la posteriormente ao fiador divergiam de várias idéias, porém 

não se pode reescrever a história. A política brasileira procurava maneiras de 

gradualmente solver sua dívida externa. Com alguns empréstimos recusados e 

financiamentos estagnados, ocorreu um tentativa em 1924 de se realizar uma 

renegociação da dívida (Funding Loan) com o auxílio britânico, porém o requerimento foi 

indeferido e a tão esperada renegociação foi cancelada.  

Préviamente a decada de 30, não se pode utilizar (ao menos não se deveria) uma 

nomenclatura específica que afirme a industrialização incipiente em território brasileiro. 

É visto e demonstrado por fontes cabais e dados estatísticos neste trabalho que a 

agricultura e a produção de seletos produtos eram oriundos da terra. O café, milho, 

açucar, pau-brasil, borracha são alguns de diversos exemplo da diversificação na gama 

de produtos brasileiros que foram, durante o curso da história brasileira, importantes para 



a sustentação de nossa economia. Contudo, apesar da constatação de que os levantes 

economicos brasileiros surgiram do extrativismo agrícola, deve-se pontuar a questão das 

indústrias em plena operação na época deferida. A termologia a ser aplicada e que será 

reverênciada neste momento, foi atribuída ao livro de Werner Baer, em “A 

Industrialização e o Desenvolvimento Econômico do Brasil” (1988, pg.11). O autor refere-

se aos surtos industriais ocorridos em detrimento dos choques no setor externo (em 

suma, a Primeira Guerra Mundial). 

De acordo com o Serviço de Estatística Economica e Financeira do Ministério da 

Fazenda, alguns setores da economia cresceram no que tange os parâmetros de 

importação. É notável a queda de Importação de Bens de Consumo na década de 20 e 

o aumento paulatino da importação de matérias primas e de Bens de Capital (ambos 

suprindo as necessidades da industrialização brasileira). 

Em 1924, a responsabilidade sobre as políticas de sustentação do café passou 

para o Estado de São Paulo, sendo antes responsabilidade do Governo Federal. Este 

processo foi estabelecido após as diversas tentativas de gerar valorizações dos preços 

da commoditie. Muitas destas tentativas foram falhas, sendo que no começo das 

valorizações, as grandes safras de 1920/21 criaram pressões que desvalorizaram 

violentamente os preços internacionais do café. A desvolrização, consequentemente, 

levaram o Governo a incitar uma nova política de  valorização de preços. A criação do 

Instituto de Defesa Permanente do Café foi outorgada via lei, “alegando para isso a 

irregularidade das safras e a falta de crédito para armazenamento do produto a fim de 

vendê-lo a preços mais altos” (Villela & Suzigan, 1975). Apesar da aprovação jurídica, 

nunca chegou às vias de fato, tornando-se responsabilidade do Estado de São Paulo. 

Com a manutenção de estoques e o intensivo controle dos preços do café, o biênio 

seguinte acomoda anos favoráveis à economia brasileira, possibilitando a 

implementação do Padrão Ouro no sistema monetário brasileiro. 

Homologamente falando, os princípios correntes durante a nova instauração do 

padrão ouro eram os mesmo quando estabelecidos em 1906. O manejo dos preços 

internacionais do café e a estabilização da balança de pagamentos ainda perdurava nos 

objetivos propostos com a devida implantação do Padrão Ouro. Análogo à Caixa de 



Conversão, foi criada a Caixa de Estabilização, que detinha a mesma gênese de lastrear 

moedas conversíveis em ativos metálicos. Neste período, ocorre um reestabelecimento 

industrial brasileiro, sendo de certa forma, consolidadas industrias siderurgicas e de 

cimento (Villela & Suzigan, 1973). Contudo, é de grande importância notar que que o 

crescimento observado até a crise de 1929 foi moderado, com taxas menores do que o 

mini-boom brasileiro contatados até 1922. A forma de análise deste período segue a 

“idéia” base atribuída à Celso Furtado. A linha cronológica de que o Brasil se tornou 

realmente industrial a partir de 1930 e, anteriormente, focava seus investimentos apenas 

em setores agrícolas pode parecer ligeiramente grosseiro, porém o estudo da formação 

economica do Brasil se comporta tenuamente dependendo das fonte citadas e das 

ideologias defendidas.  

5- CONCLUSÃO 

O baixo crescimento, o abandono relativo das políticas de proteção ao café, a 

realocação dos esforços governamentais e o cenário externo propiciaram a queda 

contínua do falido império cafeeiro brasileiro, enquanto a indústria engatinhava em rumo 

ao inerente sucesso, ja comprovado pelas potências mundiais. O caminho não foi 

simples, e as batalhas futuras que o Brasil travaria seriam ainda mais complicadas. O 

processo de amadurecimento da industrialização passaria por diversos planos, 

constituições e esforços governametais para que, 40 anos após o suposto “rompimento” 

com a soberana classe agrícola, a indústria começasse a lentamente caminhar com as 

próprias pernas. Com centenas de anos de atraso, é evidente notar que os percalços da 

história econômica brasileira refletem a situação política atual. Nós, a periferia mundial 

foi escrava dos mais longos reinados regidos pelas potências, privando qualquer 

oportunidade de crescimento real à nosso país. Adicionalmente, um país que foi 

governado por uma elite nunca desenvolveu uma mentalidade plural (economicamente 

falando) necessária para estender a maximização da capacidade produtiva, priorizando 

uma minoria incapaz de desenvolver um país, só a sí mesma. Não somos uma União 

Européia, não somos um aglomerado de nações com diferentes linguas e com diferentes 

formas de governo, mas somos apenas um país que detém um extensão territorial muito 



maior que esse aglutinado de países europeus. Não somos pequenos, mas também não 

somos potência. Não somos elite, mas fomos governados pelos mesmos.  

Priorizar a necessidade de poucos e que detém muito, foi responsável por 

negligenciar um dos maiores setores econômicos brasileiros em detrimento das 

inexoráveis defesas agrícolas. Não somente a alocação de recursos e esforços 

restringiram o acesso de diferentes setores da economia a créditos, por exemplo, mas 

também privaram o país de diversificar suas pautas produtivas que possibilitariam suprir 

a necessidade do mercado interno e incitar a exportação. Comparativamente falando, os 

países mecanizados da época começaram a investir nos setores industriais em (data), 

séculos antes do Brasil começar a desenvolver suas práticas e obtendo certo monopólio 

de determinados produtos. Isso soma à história brasileira de dependência extrema à 

determinadas fontes de matérias primas e insumos, nos tornando mais uma vez, 

escravos da própria história. 

O material usado para criar este trabalho contorna ideologias parecidas, desde 

Celso Furtado que disserta sobre a Formação Econômica do Brasil até os diversos 

autores que compõe a Ordem do Progresso, organizado por Marcelo de Paiva Abreu. As 

fontes se completam no discurso da fraca industrialização brasileira no início do século, 

compondo argumentos político-econômicos e até mesmo pura e simplesmente, 

históricos. É perceptível a ruptura com a cronologia brasileira, levando em conta as 

mudanças na estrutura sociopolítica da época dissertada. O Brasil não se comportva 

mais apenas como uma colônia de exploração, sendo sugada pouco a pouco pelas 

potências mundiais. O crescimento acelerado, a abolição da escravatura, a emigração 

em massa advinda da eurásia e a lenta e gradual industrialização colocaram o Brasil no 

mapa, porém com características diferentes. Éramos pequenos nas percentagens 

econômicas mundiais, mas nossa história era grande, assim como nosso país. Como 

dito no início deste trabalho, de pouco a pouco, o Brasil somou diversas conquistas, e 

uma delas foi ter conseguido se estabelecer de pé em meio as dificuldades que 

englobavam a mecanização e a industrialização. 

O rompimento ocorrido no país mostrou que, apesar de deficitária, a nossa 

industrialização foi a última tentativa, a válvula de escape no momento em que a elite 



responsável por reger a economia, encontrava-se fragilizada. O surgimento das 

indústrias e a realocação dos recursos governamentais para este setor foram 

responsáveis por soltar as algemas ao Brasil, libertando-o das correntes que o 

acompanhavam durante sua submissa história. 
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