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Resumo

Durante seus anos de governo, a Unidade Popular iniciou um processo de
implementação das novas bases econômicas visando um futuro socialista ao Chile.
Evidentemente que a transformação do modelo econômico passava pela transformação
do caráter da propriedade privada, notadamente a posse dos meios de produção. Desta
forma, o governo pretendeu dar uma nova organização à propriedade.
Nosso texto analisará as medidas econômicas e os caminhos políticos adotados
por Allende e seus aliados durante o primeiro ano de governo da Unidade Popular para
colocar em prática uma política de reativação da economia ao mesmo tempo que
iniciavam um audacioso plano de estatizações e aumento da presença do Estado na
economia chilena.
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Abstract

During its years of government, the Popular Unit started a process of
implementing the new economic bases aiming at a socialist future in Chile. Evidently, the
transformation of the economic model involved the transformation of the character of
private property, notably the possession of the means of production. In this way, the
government intended to give a new organization to the property.
Our text will analyze the economic measures and political paths adopted by
Allende and his allies during the first year of the Popular Unity's government to put into
practice a policy of reactivation of the economy at the same time that they started an
audacious plan of nationalizations and increased presence of the State in the Chilean
economy.

Keywords: Chile, Salvador Allende, Socialism, Economy, Nationalization.

2

X Encontro de Pós-Graduação em História Econômica & 8ª Conferência
Internacional de História Econômica

Os primeiros passos para uma economia socialista: A construção da
Área de Propriedade Social durante o governo de Salvador Allende
(1970/1973)

1. Condução da política econômica entre final de 1970 e final 1971

O governo da Unidade Popular assumiu um país com diversos problemas
estruturais, mas com determinadas características que, em tese, poderiam facilitar o
desenvolvimento da ‘via chilena’ para o Socialismo.
Entretanto, é fundamental ressaltarmos dois pontos importantes para o desafio
proposto pela esquerda chilena. O primeiro deles era que originalidade da via escolhida
para o estabelecimento do socialismo trazia consigo a falta de uma elaboração teórica
sobre a mesma. Assim, diferentemente dos outros processos revolucionários que tomaram
de assalto toda a estrutura do Estado e implementaram o socialismo real, a proposta
chilena não encontrava na história outro exemplo de sucesso nem elaborações teóricas de
como isso seria possível. O segundo problema encontrado foi, também, a falta de uma
elaboração teórica sobre como organizar os aspectos conjunturais da economia em um
processo de transição para uma economia socialista, controlada e planejada
predominantemente pelo Estado. Ao longo da ‘via chilena’ notaremos que a falta de uma
base teórica para a proposta defendida pela Unidade Popular teve grande importância na
forma como a economia foi conduzida e como os partidos políticos da coligação achavam
que a economia deveria ser conduzida, o que acabou resultando em desencontros, críticas
e falta de uma rumo único e coeso segundo a via escolhida.
A partir dos problemas expostos acima, a tônica do governo da Unidade Popular,
no campo econômico, foi tentar equilibrar as mudanças de cunho estrutural, na criação da
Área de Propriedade Social e sua expansão, com as medidas macroeconômicas para a
manutenção do funcionamento da economia chilena, ainda capitalista, sem grandes
desequilíbrios. Esse equilíbrio era fundamental para as pretensões de ampliar seu
eleitorado e conquistar a maioria no Poder Legislativo, o que garantiria a consolidação da
Revolução Chilena.
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Desta forma, mais do que apenas avançar em um processo de estatização
desenfreada no início do governo, o presidente Allende e os partidários da ‘via chilena’
tinham como desafio imediato as eleições municipais que aconteceriam logo no primeiro
semestre de 1971 e que serviriam como termômetro sobre a aprovação popular ao
governo. E, para a concretização desse primeiro objetivo era necessário ampliar o apoio
entre a população mais carente, aumentar os votos entre as mulheres e concretizar uma
aliança de classe com os pequenos e médios empresários aumentando a predisposição
destes em apoiar o governo popular.
A tática utilizada foi reativar a economia chilena através de medidas que
combinassem distribuição de renda, expansão dos gastos públicos, diminuição do
desemprego e aumento das remunerações.

Tabela 1 - Evolução das principais variáveis macroeconômica, 1970-71
(em %)2
1970

1971

Taxa de crescimento econômico

3,6%

8,0%

Taxa de inflação

36,1%

22,1%

Taxa Nacional de desemprego

5,7%

3,8%

Incremento anual dos salários reais

8,5%

22,3%

O governo usou de suas prerrogativas para criar um ambiente favorável para o
aumento da demanda, que estava em baixa pela combinação do baixo crescimento da
economia durante o governo Frei, a alta inflação que aviltava os salários dos trabalhadores
e pela desconfiança que a vitória da Unidade Popular representou aos interesses da grande
burguesia chilena e do capital estrangeiro3.
Nos primeiros meses de mandato, o governo iniciou uma forte expansão dos
serviços públicos básicos, como saúde, educação, saneamento e habitação, ampliando a
2

Fonte: Meller, Patricio. Un siglo de economía política chilena (1890-1990). Santiago de Chile: Editorial
Andres Bello, 1998, p. 119.
3
“Tão logo se teve conhecimento da vitória de Allende, dois fenômenos econômicos se desencadearam
com particular intensidade: a) um forte aumento da preferência por cédulas, e b) uma brusca queda na
procura de bens supérfluos e na construção. Ambos os fenômenos tiveram início espontaneamente entre os
grupos sociais de rendas altas, mas mais tarde foram estimulados pelos grupos políticos adversários da UP.”
(BITAR, 1980, p. 83).
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máquina estatal (contratando mais funcionários) e reativando a construção civil (que
devido ao perfil de trabalho, não requeria nenhum tipo de conhecimento técnico ou
superior para contratação, o que gerava milhares de novas vagas de trabalho entre as
pessoas sem formação educacional).
Somado a isso, o governo reajustou a remuneração dos funcionários do setor
público, servindo de base para os reajustes de setor privado. O aumento ao setor público
foi acordado na mesma taxa alcançada pela inflação no ano anterior, ou seja 34,9%, sendo
que trabalhadores que ganhassem menos que um “salário mínimo vital” receberiam
39,9% de reajuste e quem recebesse entre um e dois salários receberiam 37,9%. Esse
aumento gerou um grande incremento no consumo.
O aumento da demanda através das políticas governamentais impactou
positivamente a produção industrial chilena, que apresentava capacidade ociosa no início
do governo Allende. Com incentivos econômicos a pequenos e médios empresários e uma
demanda em crescimento, os proprietários de indústrias e manufaturas perceberam a
possibilidade de ganho sem necessidade de investimentos pesados, vide a capacidade
ociosa existente no setor produtivo do país.
Juntamente às medidas macroeconômicas de curto prazo o governo iniciou sua
política de mudanças estruturais para a construção do socialismo. A própria estrutura da
economia chilena apresentava características que facilitariam a atuação governamental
para a concretização de uma política de ampliação da presença do Estado na economia
(planejamento, produção, distribuição, regulamentação, etc.). Segundo Sergio Bitar uma
característica histórica fundamental da economia chilena foi a constante expansão da
atividade econômica do Estado. Isso ocorreu sob Governo de diferentes ideologias,
sendo que, em 1970, o Chile era o país da América Latina (com exceção de Cuba) onde
o Estado possuía maior influência na atividade econômica. Para a Unidade Popular, a
presença do Estado em tantas áreas econômicas, como petróleo, eletricidade, aço, açúcar,
celulose, metalurgia, atividades bancárias, exploração de cobre, entre outras, foram se
legitimando ao longo do tempo e sua expansão não criava resistência ideológica na grande
maioria da população (BITAR, 1980, pp 42-45).
As mais importantes ações do governo Allende, no que tange a mudanças
estruturais e construção da Área de Propriedade Social se deu em quatro temas: A
nacionalização do cobre, a estatização dos bancos, a reforma agrária e a estatização das
indústrias. Para cada área o governo seguiu uma estratégia diferente.
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2. Nacionalização do Cobre

Ao analisarmos a história chilena, principalmente a partir da segunda metade do
século XIX, vemos que a estruturação econômica do país foi feita sobre as bases da
exploração de suas capacidades minerais. Principalmente após a descoberta dos valiosos
desertos de nitrato ao norte do país, a agricultura foi gradualmente perdendo importância
na sociedade para o desenvolvimento de uma economia cada vez mais dependente das
receitas advindas da exportação de minerais.
Mesmo com a queda da importância do nitrato devido a criação de nitratos
sintéticos desenvolvidos pelos alemães durante a Primeira Guerra Mundial, a economia
chilena foi se tornando cada vez mais refém da venda de cobre no mercado internacional.
Além disso, o Chile não apenas dependia do mercado internacional para realizar suas
vendas de minérios, mas também era dependente da injeção de capitais internacionais
para as pesquisas de solo, montagem do complexo de exploração mineral, investimentos,
salários dos trabalhadores, ou em outras palavras, eram as empresas estrangeiras,
inicialmente britânicas e depois americanas, as responsáveis por toda a indústria de
exploração mineral chilena. Ao Chile cabia uma pequena parte das divisas geradas por
esse setor.
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Tabela 2 - Información económica básica de la minería del cobre, Chile 1925704

Precio del
Cobre
(lib./Tl.)

Volumen de
Exportaciones
Cobre (MM de
US$)

Export.

Recaudación

Físicas de

Tributaria

Cobre

Gran M.

(MM de

Cobre (MM de

QM)

US$)

Recaudación
Tributaria
Total (MM de
US$)

192
5

13,4

113,6

169,6

1,9

12,9

107,1

190,1

7,3

80,6

7,3

43,8

273,1

2,0

49,7

11,2

82,1

344,3

9,5

67,6

11,5

212,6

422,8

25,7

127,2

21,0

308,3

364,7

33,0

292,4

38,8

489,4

432,9

190,5

395,2

30,4

464,2

531,9

98,3

599,4

37,5

684,2

583,8

132,2

801,2

47,8

866,3

624,7

227,4

1043,1

48,9

874,3

660,2

213,2

1140,1

51,7

911,1

658,3

202,7

1206,5

193
0
193
5
194
0
194
5
195
0
195
5
196
0
196
5
196
6
196
7
196
8
4

Fonte: 1925-50: Mamalakis y Reynolds (1965). 1951-70: Ffrench-Davis (1974). Tipos de cambio: Cariola
y Sunkel (1982). In Meller, Patricio. Un siglo de economia política chilena (1890-1990). Santiago de Chile:
Editorial Andres Bello, 1998, pg. 351.
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196
9

65,4

1173,3

687,9

353,0

1322,1

60,3

1111,9

687,9

278,6

1489,8

197
0

Ao longo do século XX, foi se gestando no seio da classe trabalhadora,
principalmente entre os mineiros, um forte sentimento de classe que se nutriu a partir das
péssimas condições de vida, dos baixos salários, da falta de serviços públicos e dos
massacres de trabalhadores que corriqueiramente aconteciam no Chile. Juntamente a essa
realidade precária da maioria dos chilenos, um forte movimento político e sindical atuou
ao lado trabalhador para forjar sua consciência de classe e apresentar o caminho a ser
seguido para a melhoria do Chile e dos trabalhadores.
Assim, a sociedade chilena foi incorporando gradualmente a ideia de que um dos
pontos principais para o desenvolvimento do país seria a nacionalização de suas riquezas
minerais, com destaque ao cobre. Nessa luta pela nacionalização das riquezas nacionais
o cobre tinha importância central, pois era o principal produto de exportação do país e
suas principais minas estavam na mão de empresas norte-americanas (SUTULOV, 1975, p.
41).

Com a intensificação do clamor popular pela nacionalização dos minérios, o
governo de Eduardo Frei (1964 – 1970), que foi amplamente financiado pelos Estados
Unidos, colocou em prática sua forma parcial de nacionalização, conhecida como
chilenización do cobre. O ‘arquiteto’ do plano de Frei foi o engenheiro Raúl Saez,
integrante da comissão assessora da ‘Aliança para o Progresso’. A proposta do governo
era formar sociedades mistas entre governo e as empresas estrangeiras que já controlavam
a exploração do cobre. Juntamente a isso, o governo pretendia atrair o capital
internacional a partir de uma nova política tributária, que daria ao capital estrangeiro,
segundo o governo, a garantia de um tratamento justo, estável e equitativo. O plano foi
colocado em prática com a formação das seguintes sociedades mistas: El Teniente, com
um aporte nacional de 51%, Exótica e Andina, ambas com aporte de 25%, que se
transformou em 30% no caso da Andina (MONIZ BANDEIRA, 2008, p. 110).
Mesmo levando em conta o aumento da arrecadação fiscal proveniente do cobre,
causado muito mais pelo aumento do preço do metal no mercado internacional do que
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pelos planos do governo, a chilenización foi extremamente benéfica aos interesses das
empresas estrangeiras. Além de manter seus valores de registro abaixo do real para pagar
impostos menores, outra condição imposta expressamente para as vendas das ações para
o governo foi que a Kennecott e a Anaconda continuariam a manejar os investimentos no
Chile e suas subsidiárias ainda exportariam toda a produção de cobre, como anteriormente
faziam, para as matrizes, nos Estados Unidos, as quais também conservariam o poder de
decisão sobre as operações, a contabilidade, a política de preços, a administração e as
pesquisas geológicas.
A projeto de chilenización não foi aceita por grande parte da sociedade e acabou
causando reflexos políticos e a formação de uma nova proposta para a nacionalização do
cobre por parte da Democracia Cristã. Como nos mostra Alan Angell (BETHELL, 2015,
p. 878)
O escândalo político causado pela leniência do acordo com a
Kennecott, e a relutância da Anaconda Corporation, cujas minas de
Chuquicamata e outros lugares eram parte importante das duas operações
gerais, deram origem a uma negociação mais prolongada e difícil: a
‘nacionalização pactada’. A Anaconda que também tinha obtido lucros
recordes de seus acordos limitados com o governo, concordou em 1969 a
transferir imediatamente a ele 51% de seus ativos, e o restante ao longo de
três anos.

O plano de chilenización e a ‘nacionalização pactada’ do cobre não diminuiu a
vontade do povo chileno de ser verdadeiramente dono de suas próprias riquezas nacionais.
Assim, baseando-se na vontade popular e na opinião pública chilena, a Unidade Popular
mais uma vez sustentou em seu programa político a defesa da nacionalização dos minérios
chilenos, em especial o cobre.
A vontade popular pela nacionalização encontrava uma base de dados e
estatísticas muito sólida que escancarava o quão nocivo era o controle estrangeiro das
riquezas minerais do país. Segundo dados da Codelco e do Banco Central apresentados
por Sergio Bitar, e que podem ser confirmados na obra de Alexader Sutulov, a produção
de cobre em 1970 atingiu 962.000 toneladas, o que representava 1/8 da produção de cobre
mundial. Deste total 541.000 toneladas foram extraídas na Grande Mineração (as grandes
empresas estrangeiras). Nesse mesmo ano, o valor das exportações totais do Chile
alcançou 1 bilhão e 112 milhões de dólares, sendo a exportação de cobre responsável por
840 milhões de dólares (75% de todas as exportações do país), dos quais 657 milhões de
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dólares vieram da Grande Mineração, ou seja, 59% de todas as exportações chilenas eram
feitas por empresas estrangeiras.
Ao vencer a eleição, o presidente Salvador Allende escolheu como caminho para
a concretização da sua proposta de nacionalização o encaminhamento de um projeto de
lei que reformasse a Constituição Chilena. A opção pela reforma constitucional partia da
compreensão de que a conjuntura política do momento e a força da opinião pública
garantiria um posicionamento favorável dos congressistas à nacionalização, mesmo
daqueles contrários à ideia ou vinculados aos interesses internacionais dentro do Chile.
Assim, em 11 de julho de 1971 a reforma constitucional apresentada pela Unidade
Popular foi aprovada por unanimidade, com quase nenhuma alteração por parte da
oposição. Entretanto, a maior discussão (e fonte de problemas futuros para o governo)
não ocorreu por causa da nacionalização do cobre, mas sim pela fórmula utilizada para
calcular o montante de indenização a ser paga as empresas nacionalizadas. Segundo o
projeto aprovado pelo Parlamento a indenização a ser paga seria calculada a partir do
valor de livro em 31 de dezembro de 1970, descontando-se os seguintes itens: I – as
revalorizações feitas pelas empresas após 31 de dezembro de 1964; II – o valor dos
direitos sobre jazidas minerais; III – o valor de bens em condições deficientes; e IV –
seria facultado ao Presidente da República determinar a cobrança dos lucros excessivos
obtidos a partir de 5 de maio de 19555.
Desta forma, com a decisão tomada por Allende de estabelecer como lucro
excessivo das grandes empresas mineradoras os ganhos acima de 12% ao ano sobre o
valor de livros (taxa obtida a partir dos lucros médios das operações mundiais das
companhias nacionalizadas), o cálculo das indenizações ficou fixado da seguinte forma:
Tabela 3 - Nacionalização do Cobre – Cálculo da indenização (em milhões de
dólares)6

5

O projeto original enviado pelo Executivo determinava que era responsabilidade do Controlador Geral da
República determinar o valor final da indenização. Porém, o Parlamento alterou o projeto e determinou que
ficaria a cargo do Presidente da República determinar o desconto por lucros excessivos. Essa alteração
colocou Allende no meio de um problema político, pois sua decisão poderia causar problemas com a
esquerda (caso a indenização fosse muito alta) e problemas com os Estados Unidos (caso a indenização
fosse muito baixa). Para um detalhamento maior da conjuntura e das disposições constitucionais ver
BITAR. 1980. pp. 129-132 e SUTULOV, 1975, pp. 49-51.
6
Fonte: Decreto Supremo No 92, expedido pelo Presidente da República a 28 de setembro de 1971. Apud
Bitar, Sergio. Transição, Socialismo e Democracia: Chile com Allende. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra.
1980, p. 132.

10

X Encontro de Pós-Graduação em História Econômica & 8ª Conferência
Internacional de História Econômica
Chuqui-

El Salvador

Exótica El Teniente

Andina

68,37

14,81

318,80

20,14

-0,35

-0,25

-0,22

-1,53

-5,60

-4,55

-20,52

-0,34

0,00

0,00

-198,58

0,00

235,00

62,42

10,01

99,48

18,27

Deduções por lucros 300,00

64,00

0,00

410,00

0,00

camata
Valor de livros

241,96

Deduções por direitos -5,40
mineiros
Bens em mau estado
Revalorização

-13,06

de 0,00

ativos posteriores a
31-12-1964*
Indenização

excessivos
*Este desconto efetuou-se para eliminar a revalorização dos ativos realizados por Kennecott em 1964,
quando negociou com o Governo de Frei a venda de suas ações ao Estado Chileno.

Assim, utilizando dos mecanismos legislativos existentes e do apoio maciço da
população chilena, a Unidade Popular conseguiu cumprir uma de suas principais
promessas de campanha. Apesar da aparente facilidade na aprovação de reforma
constitucional, as poucas alterações apresentadas pela oposição criaram uma situação
problemática entre o governo e os Estados Unidos. O não pagamento de indenização as
grandes empresas americanas através do mecanismo de dedução de lucros excessivo, que
ficou conhecido como ‘Doutrina Allende’, acabou criando ações judiciais internacionais
entre outros empecilhos que prejudicaram as vendas futuras do cobre chileno.

3. Estatização dos bancos e Reforma Agrária

Concomitantemente ao processo de nacionalização dos minérios, durante o ano de
1971, Allende partiu para a conquista de importantes pontos de sustentação política e
econômica dos grandes capitalistas chilenos: o setor bancário e o controle das
propriedades agrícolas. Diferentemente do vastíssimo apoio político e social que o
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governo encontrou na questão da nacionalização do cobre, o que permitiu a apresentação
de uma proposta de reforma constitucional a ser analisada e votada no Congresso, a
estatização do sistema bancário e a reforma agrária não eram temas unanimes no Chile e,
por isso, dificilmente receberiam o mesmo apoio das forças políticas da oposição. Desta
forma, a Unidade Popular usou táticas distintas para a concretização do projeto de
estatização desses setores chaves da economia.
Dentro do processo de estatização do sistema bancário, entretanto, vale ressaltar
que o Estado Chileno já detinha uma posição de destaque. Em 1970, o Banco do Estado
do Chile controlava 46,6% dos depósitos e 52% das aplicações totais, representando a
maior força do setor, vide que o restante dos depósitos e aplicações estavam distribuídas
em 26 bancos privados. (BITAR, 1980, P. 34)
Sabendo que não contava com maioria no Poder Legislativo, muito menos apoio
de parte da oposição para aprovar medidas estatizantes no setor bancário, a tática do
governo foi utilizar um mecanismo aprovado e regulamentado pelo governo da Frente
Popular, entre as décadas de 30 e 40, que consistia na compra de ações em posse
indivíduos ou pessoas jurídicas para a aquisição do controle acionário de determinada
instituição.
Assim, para controlar o sistema bancário, Allende usou o Banco do Estado do
Chile para adquirir à Corporación de Fomento de la Produción (CORFO) ações de bancos
privados do Chile. Nesse processo, os bancos estrangeiros foram os que menos
dificuldades apresentaram para o governo, até mesmo porque sua presença no Chile era
marginal.
A resistência ao modelo de controle acionário colocado em prática veio
justamente dos bancos privados nacionais, com destaque para o Banco Edwards 7, que se
negou a negociar suas ações. Em diversos casos, inclusive com o próprio Banco Edwards,
o governo acabou intervindo e tomando o controle das instituições bancárias por violação
de resolução e leis financeiras do Chile ou por conflitos trabalhistas.

7

O Banco Edwards pertencia ao grupo proprietário do jornal El Mercurio. Este jornal fez oposição ferrenha
ao governo de Salvador Allende. Após a conclusão do relatório da Comissão Church (1975) ficou
comprovado que o jornal El Mercurio recebeu vultuosas somas de dinheiro dos Estados Unidos, assim
como abrigou entre seus quadros de jornalistas agentes infiltrados para produzir reportagens e editoriais
com o intuito claro de desestabilizar e enfraquecer o governo.
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Mesmo com a resistência dos grupos dominantes, o governo da UP conseguiu, em
menos de um ano, obter participação majoritária em 11 dos 23 bancos privados nacionais,
além dos bancos estrangeiros. Isso correspondeu um controle de 90% do setor bancário
chileno.
A terceira área estratégica da economia a ser reestruturada pelo governo foi o
campo chileno. Partindo da mesma análise conjuntural de que não conseguiriam apoio
suficiente para aprovar uma reforma agrária radical no Congresso, a UP usou uma tática
similar à utilizada para controle do sistema bancário e resolveu tirar do papel e colocar
em prática a Lei de Reforma Agrária aprovada no governo de Frei, em 1965.
Apesar do campo ter perdido força no cenário econômico e social do Chile devido
a sua baixa representatividade econômica (cerca de 10% da economia chilena vinha da
agricultura) e demográfica (no final da década de 60 menos de 1/3 da população vivia em
áreas rurais), é inegável que as forças políticas que representavam esse setor ainda
ocupavam espaços centrais de decisão e estavam atrelados a interesses de outros grupos
econômicos capitalistas.
A configuração política encontrada por Salvador Allende que permitiu um grande
avanço na política de reforma agrária foi resultado de anos de lutas sociais, conquistas
legislativas e um cenário internacional que permitiu com que até mesmo governos de
direita e de centro realizassem mudanças que favoreceram o acesso à terra e a
sindicalização campesina.
Sob os auspícios da ‘Aliança para o Progresso’, o governo de Jorge Alessandri,
em 1962, aprovou a lei 15.020 que autorizava a repartição de terras do Estado para a
reforma agrária e criava a Corporación de la Reforma Agrária (CORA). Nesse mesmo
ano, a Igreja Católica chilena começou um trabalho voltado para a Reforma Agrária e
auxílio aos camponeses. Assim, além da elaboração de uma Carta Pastoral sobre o tema,
a Igreja Católica criou o Instituto de Promoción Agrária (INPROA) para dar assistência
aos camponeses que estavam recebendo terras.
Eduardo Frei assumiu a presidência do Chile com uma ambiciosa proposta de
aprofundar a reforma agrária e distribuir terras para 100 mil famílias, com as devidas
indenizações para os antigos proprietários. Essa proposta visava modernizar a agricultura
chilena, que desde a década de 50 estava em crise devido a migração em massa de
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trabalhadores para as cidades e, com isso, levava o Chile a importar considerável
quantidades de alimento.
Assim, em 1967, o governo Frei aprovou duas importantes leis para o campo. Uma
foi a Lei da Reforma Agrária, N. 16.640 que autorizava a desapropriação de propriedades
com uma superfície superior a 80 Hectares de Riego Básico (HRB). Riego significa terras
irrigadas, assim, a medida de HRB possibilitava estabelecer um índice comum a
diferentes qualidades de terras. Utilizando essa medida, a superfície agrícola chilena, em
1965, era de 2.067.818 HRB, sendo que 1.144.994 HRB estavam concentradas em apenas
4.876 propriedades, das 232.955 existentes. Ou seja, 2% das propriedades englobavam
55,4% da superfície agrícola do país. (BITAR, 1980, P. 33)
A outra lei aprovada no governo Frei foi a Lei da Sindicalização dos camponeses,
N. 16.625, que alterou significativamente as restrições existentes na lei de 1947 que
versava sobre sindicalização de camponeses. Com essas alterações, a sindicalização no
campo cresceu enormemente, trazendo consigo um aumento nas reivindicações
campesinas, um aumento dos conflitos no campo (ocupação de propriedades, greves e
conflitos entre trabalhadores de um lado contra proprietários e forças policiais de outro)
e uma disputa política entre as forças de democracia cristã e os partidos de esquerda
(Partido Comunista, Socialista e MIR) pelo controle dessa nova força social em
construção e organização.

Tabela 4 - Comparação da sindicalização em 1966 e 1970 – Sindicatos Agrícolas8
Anos

Número de

Número de

% de Crescimento

Sindicatos

Afiliados

Sindicatos

1966

201

10.647

53,0

1970

510

114.112

971,8

Tamanho médio dos

223,7

8

Fonte: Marini, Ruy Mauro. El reformismo y la contrarrevolución. Estudios sobre Chile. México:
Ediciones Era, 1976. Apud Moniz Bandeira, Luiz Alberto. Fórmula para o Caos. A derrubada de Salvador
Allende 1970-1973. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2008, p. 112.
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Mesmo com os avanços conquistados durante o governo de Eduardo Frei, os
camponeses queriam mais e desejavam radicalizar a reforma agrária. Isso levou ao
aumento da influência dos partidos e movimentos de esquerda no campo.
Com a vitória de Allende e a implantação integral da lei democrata-cristã foi
possível acelerar a reforma agrária ao ponto de que em meados de 1972, com apenas 18
meses de administração socialista, 70% das expropriações planejadas já haviam sido
realizadas. Apenas no primeiro ano de governo, a Unidade Popular expropriou
praticamente a mesma quantidade de propriedade que todo o governo de Eduardo Frei
(1964 – 1970). As terras expropriadas foram organizadas de diversas formas, como
minifúndios, cooperativas e propriedades estatais (munidas de tecnologia e apoio
técnico).
Tabela 5 - Expropriações da Reforma Agrária9
Governo Frei

1971

1.408

1.379

Superfície regada (hectares)

290.600

178.400

Superfície Total (hectares)

3.565.960

2.558.000

Número de Propriedades

4. Estatização das indústrias

O processo inicial de construção da ‘via chilena’ ao Socialismo e a transformação
do caráter da propriedade privada em Propriedade Social do povo chileno não estaria
completo sem a atuação do governo na expropriação das maiores e mais importantes
indústrias existentes no país. Já em fins de 1970, o governo anunciou sua primeira
expropriação, a indústria têxtil Bellavista de Tomé, seguidas de Lanera Austral, FIABTomé e Fabrilana.
Apesar do setor mineral ser responsável pela maior parte das receitas chilenas, era
no setor industrial que a Unidade Popular encontrava sua força política. Juntamente com
o trabalho de organização da CUT, a Unidade Popular construiu seu predomínio eleitoral

9

Fonte: Corporación da Reforma Agrária. Cit. Em ODEPLÁN, 1972-b. Apud Bitar, Sergio, Transição,
Socialismo e Democracia: Chile com Allende. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1980, p. 95.
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no seio da classe trabalhadora organizada e sindicalizada, principalmente entre os
trabalhadores fabris. Desta forma, colocar em prática as propostas eleitorais para o setor
representava a manutenção da base eleitoral e a expectativa de ampliação do eleitorado
para as eleições seguintes.
Entretanto, diferentemente do que ocorreu com os outros setores produtivos que
discorremos acima, em que o governo encontrou uma pequena resistência para a
efetivação da estatização (no setor de minerais havia um forte clamor popular; no setor
financeiro o Estado já era proprietária de uma fatia grande do mercado; e na produção
rural a lei de reforma agrária já havia sido aprovado pelo governo anterior), no caso das
industrias o confronto foi grande, com avanços e recuos que marcaram todo o governo e
ficaram sem uma resolução efetiva, contribuindo para o cenário de caos político e
econômico que facilitou o golpe militar.
A questão da estatização das indústrias teve um papel-chave tanto para o
desenrolar do processo revolucionário entre trabalhadores como para a organização da
contrarrevolução pelos setores conservadores. Sobre o tema Sergio Bitar afirma que,
O foco nevrálgico do conflito interno foi a estatização das grandes
empresas industriais. Não podia ser de outra forma. Para a grande burguesia
nacional as grandes empresas eram seu pilar de sustentação. (BITAR, 1980,
p.133)

É fundamental ressaltar que, assim como estava expresso no ‘Programa de
Gobierno’ da Unidade Popular, a proposta apresentada era estatizar as grandes empresas
monopólicas existentes no Chile, sem avançar sobre as médias e pequenas empresas.
Muitas dessas grandes empresas eram controladas pelo capital estrangeiro com ajuda e
participação da grande burguesia nacional. Segundo os dados apresentados pelo Ministro
da Economia, Pedro Vuskovic:
Al domínio del capital extrajero sobre la riqueza básica del país,
principalmente el cobre, se agregaba su aguda penetración en el sector
industrial: ya em 1968, el capital extrajero controlaba más de un sexto del
capital pagado de todo el sector manufacturero, entre las 100 mayores
empresas, 61 tenian participación externa, y en 40 esa participación era
suficiente para controlarlas efetivamente. (MARTNER, 1971, p. 99)

Assim, o intuito do governo não era interferir nas pequenas e médias empresas,
mas sim garantir ao Estado um papel de planejador e organizador das atividades
econômicas do país, possibilitando estabilidade na produção e nos preços e um
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direcionamento das atividades produtivas para a realização dos anseios e necessidades da
população, rompendo com a lógica de apenas realizar os lucros dos grandes capitalistas e
os desejos de consumo das parcelas mais abastardas do Chile.
Diante da importância do setor industrial e das diferentes formas de resistência
encontradas para a concretização da estatização, o Governo Allende atuou de três formas
distintas ao longo do ano de 1971, a saber: negociação; requisição; e compra de ações
através da CORFO.
O caso mais emblemático de negociação foi na estatização da Compañia de Acero
del Pacifico (CAP) e a criação de um complexo estatal sidero-metalúrgico composto por
diversas empresas mistas, com participação majoritária do Estado. Através da
negociação, o governo acordou em adquirir o total de ações de particulares da CAP, no
valor de cerca de 100 milhões de escudos. A criação desse grande complexo permitiu ao
Estado Chileno controlar e planejar desde a produção de ferro, passando por parte da
produção da linha branca (refrigeradores, fogões, etc.), fundições e diversos outros
produtos derivados dessa atividade.
A estratégia de negociação surtiu efeito entre as empresas de capital estrangeiro,
pois eram controladas por subsidiárias e representavam investimentos marginais para as
suas matrizes. Entretanto, para os capitalistas chilenos, o controle sobre as indústrias
representava sua posição privilegiada na economia e na política chilena. Perder as
empresas para o Estado era perder o controle que eles exerciam na sociedade chilena, o
que explica a postura adotada por eles de ser contrários a qualquer negociação. Por esse
motivo, o governo da Unidade Popular precisou procurar formas de assumir o controle
das indústrias e consolidar o papel do Estado como orientador e planejador da sociedade
chilena.
Uma alternativa utilizada, mas com pouca eficácia, foi a utilização da CORFO
como intermediária para a aquisição de ações de pequenos acionistas através do
oferecimento de preços acima do mercado. Essa tentativa não trouxe ao governo grandes
avanços no controle das empresas, pois, de fato, a maior parte das ações estavam nas
mãos dos grandes capitalistas.
A outra forma de ação do governo foi através da requisição de empresas que
apresentassem conflitos trabalhistas que afetassem o abastecimento normal. Segundo
Bitar (1980, p. 133), a requisição consistia na tomada de controle, pelo Estado, quando
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uma atividade econômica importante, estava sendo afetada por especulação,
açambarcamento, paralisação ou outras causas que prejudicassem o interesse coletivo.
Esta tomada de controle era temporária e não afetava a propriedade, que continuava em
mãos privadas.
A requisição de empresas foi um instrumento largamente utilizado pelo governo
e consistiu em uma das ferramentas que mais ajudaram na ampliação da APS. Entretanto,
devemos ressaltar que, como dito acima, a requisição não transformava a empresa em
uma propriedade estatal. O controle governamental era uma coisa transitória e muitas
vezes foi questionada judicialmente, levando seus antigos donos a reassumirem o controle
das indústrias.

Tabela 6 - Número de empresas requisadas e intervenidas por
períodos bimensuales, noviembre 1970 - diciembre 1971.10
Intervencione

Requisicione

Tot

s

s

al

Noviembre-diciembre 1970

37

1

38

Enero-febrero 1971

23

Marzo-abril 1971

1

5

6

Mayo-junio 1971

12

12

24

Julio-agosto 1971

9

6

15

Septiembre-octubre 1971

24

7

31

Noviembre-diciembre 1971

21

9

30

Total

127

40

167

Período

23

10

Fonte: Valenzuela, Arturo, El quiebre de la democracia en Chile. Santiago de Chile: FLACSO, 1978. p.
174.
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O conjunto de ações adotadas pelo governo permitiram um avanço muito rápido
no controle de um grande número de empresas, entretanto, como exposto, o controle da
maioria delas não era oficial e sem nenhuma base legislativa que garantisse a posse de
fato da propriedade. Assim, em um primeiro momento, apesar do governo ter ampliado
sua participação na economia e no controle de diversas empresas, tudo isso teve um
caráter precário e sem sustentação legal, levando o governo a diversas lutas no campo
político e jurídico que enfraqueceram suas pretensões de construir uma aliança de classe
ampla que lhe desse a maioria do eleitorado chileno.

Considerações Finais

Com a chegada do final do ano de 1971, os resultados positivos da política de
reativação da economia pautada no aumento do consumo da população, na utilização da
capacidade ociosa das indústrias e na grande quantidade de investimento público em
diversos setores da economia chilena para criação de uma área estatal dominante, como
apresentamos ao longo desse texto, começaram a ser substituídos por dados negativos que
davam conta de um esgotamento das práticas adotadas nesse primeiro ano de “via chilena
para o socialismo”.
Desabastecimento, mercado negro, déficit na balança comercial entre outros
indicadores reforçavam a necessidade de mudanças na condução da política econômica.
Entretanto, a conjunção entre a necessidade de manter uma política de salários favoráveis
à classe trabalhadora visando o apoio eleitoral e a convicção dos líderes das pastas
econômicas do governo de que as medidas estruturantes (como o avanço das estatizações)
eram mais importantes para o equilíbrio econômico do que aquelas de controle financeiro
(como subidas de preço e controle de salários) tornaram difíceis a adoção de medidas que
pudessem corrigir os problemas surgidos a partir da política econômica do governo ao
longo do ano de 1971.
Desta forma, os conflitos internos na Unidade Popular sobre os caminhos a serem
tomados na economia levaram à continuidade dos avanços do Estado sobre a área de
propriedade privada, utilizando de diversas brechas na legislação. O choque entre as duas
visões de revolução, chamada por Peter Winn (2010, p. 89) de “revolução vinda de baixo”
e “revolução vinda de cima”, se tornaram cada vez mais intensas e inviabilizaram um
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entendimento sobre a condução do processo político-econômico que a esquerda chilena
enfrentava. Com isso, os desajustes econômicos passaram a ser cada vez mais fortes e
profundos, rompendo a tênue margem que o governo tinha para lidar e dialogar com a
oposição, que cada vez mais passaram a se lançar em uma cruzada contra a Unidade
Popular, chegando ao ponto de imobilizar qualquer ação governamental.
O ano de 1972 também marcou o avanço dos setores conservadores da sociedade
chilena que, com apoio norte-americano, intensificaram a utilização de suas armas
políticas e econômicas para fragilizar o governo e conquistar a simpatia do eleitorado
médio que não fazia parte do espectro político da esquerda, levando à polarização cada
vez maior da sociedade e permitindo a instalação de um cenário propício ao golpe de
Estado, que acabou ocorrendo em 11 de setembro de 1973.
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