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EMENTA:

•
• Importância da análise histórico-

econômica do Brasil
• Estrutura e sentido da formação 

econômica do Brasil
• Os grandes ciclos econômicos



  

PROGRAMA
• 1 – Introdução ao Estudo de FEB

– – objetivos e características principais
– – a Europa no séc. XV e a ascensão do capitalismo
– – expansão comercial européia

• – A Expansão Comercial Européia, a Ocupação e os 
Modelos de Colonização
– – A crise do feudalismo e o renascimento do 

comércio europeu
– – A formação do Estado Nacional e o pioneirismo 

ibérico nas grandes navegações
–  - Os modelos de colonização
– – O modelo americano de colonização



  

PROGRAMA

• 3 - A Estrutura da Economia Colonial
• 3.1 - primeiras atividades econômicas – a colonização 

efetiva
• 3.2 – a solução açucareira
• 3.3 – o problema da mão-de-obra 
• 3.4 - expansão da colonização
• 3.5 – a mineração e a ocupação do centro-sul
• 3.6 - a pecuária e o povoamento do nordeste
• 3.7 - a colonização da Amazônia
• 3.8 - súmula geral econômica da era colonial



  

PROGRAMA
• 4 - O Império escravocrata e o Desenvolvimento 

Econômico
• 4.1 – a ruptura do Pacto Colonial e o neocolonialismo
• 4.2 - a economia cafeeira – café e escravidão
• 4.3 - as ferrovias e a expansão para o oeste paulista
• 4.4 – a imigração européia
• 4.5 - diversificação econômica
• 5 – A Abolição
• 5.1 – a contradição entre capitalismo e escravismo
• 5.2 – a alternativa da imigração
• 5.3 – o movimento abolicionista
• 5.4 – conseqüências sociais do escravismo



  

PROGRAMA

• 6 - A República Burguesa
• 6.1 - a crise de transição
• 6.2 – o modelo primário-exportador
• 6.3 – a constituição da economia mercantil-escravista 

cafeeira nacional
• 6.4 – capitalismo tardio
• 7 – A Consolidação Republicana e a Crise da Economia 

Cafeeira
• 7.1 – a instabilidade política e econômica
• 7.2 – a crise da economia cafeeira
• 7.3 – hegemonia oligárquica



  

PROGRAMA

• 8 – A Gênese da Industrialização Brasileira
• 8.1 – as restrições à industrialização brasileira
• 8.2 – o surto industrial do final do século XIX
• 8.3 – reflexos das crises externas no café e na indústria
• 9 – O Modelo de Substituição de Importações
• 9.1 – Características da industrialização clássica
• 92. – as teorias da industrialização no Brasil
• 9.3 – as especialidades da industrialização substitutiva
• 9.4 – as características da industria incipiente



  

PROGRAMA

• 10 – O Colapso da Economia Cafeeira e a Crise 
da República Velha

• 10.1 – a expansão da economia norte-
americana e a quebra da bolsa de Nova York

• 10.2 – os efeitos da crise sobre a economia 
brasileira

• 10.3 – a crise de 1929 e a derrocada da 
república velha

•  
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I – AS TRANSFORMAÇÕES DO SÉCULO XV 
E XVI

Comércio continental europeu até o século XIV é quase 
unicamente terrestre – ligação, por terra, do 

Mediterrâneo ao Mar do Norte ⇒ revolução da 
navegação e dos transportes ⇒ rota marítima ⇒ 

primazia comercial dos territórios centrais do continente 
⇒ Holanda, Inglaterra, Normandia, Bretanha e 

Península Ibérica;

Pioneirismo português ⇒ expansão territorial;
Holandeses, ingleses, normandos e bretões ⇒ 

expansão comercial ⇒ comércio interno intensivo 
barrado pelas invasões turcas;

Grandes navegações e avanço de novas fronteiras 
pelos portugueses ⇒ eliminação do intermédio árabe;



  

Europa século XV e XVI
• Declínio do feudalismo com a revolução comercial e as 

grandes navegações;
• Grande desenvolvimento econômico de Portugal - 

exploração da costa africana, expansão agrícola das 
ilhas do Atlântico e abertura da rota marítima das Índias 
Orientais ⇔ marfim, ouro e escravos (África) e 
especiarias (Índia);

• Rotas espanholas ⇒ América (seguidos pelos 
portugueses – rota do Ocidente);

• Alemanha e Itália passam para um plano secundário ⇒



  

Europa século XV e XVI
• Declínio do feudalismo com a revolução comercial e as 

grandes navegações;
• De inicio é o comércio do Oriente que interessa ⇒ 

relativo desprezo pelo continente americano ⇒ não há 
preocupação com ocupação/ colonização;

• Colonizações eram simples feitorias destinadas ao 
comércio com nativos ⇔ pequena população européia;

• Continente americano – primitivo ⇒ necessidade de 
criar um povoamento capaz de abastecer e manter 
feitorias que se fundassem, e organizar a produção de 
gêneros de interesse comercial (produtos nativos);



  

EUROPA SECULO XV E XVI

• Primeiras colonizações ⇒ ilhas portuguesas do Atlântico 
(Açores, Madeira, Cabo Verde).

• Espanhóis ⇒ metais preciosos, ouro e prata ⇒ México e 
Peru;

• Século XVI: transformação econômica da Inglaterra ⇔ 
deslocamento da massa populacional dos campos para 
a indústria têxtil ⇒ correntes migratórias para a América 
(colônias de clima temperado);



  

EUROPA SECULO XV E XVI

• Novos colonos ⇒ construir uma sociedade que ofereça 
garantias que no continente de origem já não são dadas 
⇒ motivos religiosos, políticos ou econômicos (América 
do Norte);

• Portugal/ Espanha x Europa Ocidental ⇒ colonizar para 
não perder;

• Primeiras expedições francesas – motivos religiosos – 
criar uma colônia de povoamento ⇒ costa setentrional 
do Brasil;

• Espanha – colônias como empresas militares mineiras 
(México e Peru), abastecimento e defesa (Cuba);



  

Europa século XV e XVI

• Portugal – exploração agrícola. De empresa 
espoliativa e extrativa passa para a exploração 
agrícola para conservar suas terras;

• América tropical e subtropical ⇒ condições 
naturais diferentes, gêneros comercializáveis 
diferentes ⇒ colono como dirigente da produção 
de gêneros de grande valor comercial, como 
empresário de um negócio rendoso.



  

Europa século XV e XVI

• América Temperada – colono trabalhador
• América Tropical – colono dirigente ⇒ 

exploração agrária em larga escala



  

Europa século XV e XVI

• Colonização dos trópicos toma o aspecto 
de uma vasta empresa comercial, mais 
complexa que a antiga feitoria, destinada 
a explorar os recursos naturais de um 
território virgem em proveito do comércio 
europeu;



  

Europa século XV e XVI

• América passa a constituir parte 
integrante da economia produtiva 
européia, cuja técnica e capitais nela se 
aplicam para criar, de forma permanente, 
um fluxo de bens destinados a seu 
mercado;



  

O Sistema e a Doutrina do Mercantilismo:

• Doutrina econômica predominante nos séculos 
XVI, XVII e início do século XVIII;

• Economistas estudaram as razões do 
empobrecimento de regiões que não se haviam 
dedicado aos grandes descobrimentos e 
adotou-se o pensamento de que as nações mais 
ricas eram as que possuíam ouro ou prata em 
abundância ⇔ procedimento: exportar o 
máximo e importar o mínimo;



  

Processos:

• Procurar criar e desenvolver, dentro do próprio 
país, todas as culturas e indústrias que nele se 
pudessem manter;

• ↑ possibilidades de exportação e ↓ 
necessidades de importação;

• Proteção alfandegária ⇒ a todas as 
mercadorias idênticas às produzidas no país, 
impunham-se taxas elevadíssimas de entrada;

• Procurava-se produzir aquilo que as outras 
nações necessitavam e que não eram capazes 
de produzir;



  

Processos:

• Com o intuito de criar a tradição industrial na 
produção de artigos rendosos, o governo 
instalava “manufaturas nacionais”, e incentivava 
a iniciativa particular através da concessão de 
privilégios.

• O sistema mercantil torna-se o meio mais rápido 
de enriquecimento e de fortalecimento do poder 
⇔ a intensificação do comércio, o barateamento 
dos produtos e o crescimento da população 
trouxeram aumento do consumo, estimulando a 
produção industrial.



  

A Expansão Portuguesa:

• Escola de Sagres e os progressos da navegação ⇒ as caravelas; a 
bússola magnética;

• A partir de 1415 – portugueses tentando conquistar a África 
descobrem novas terras ⇒ ilhas da Madeira, Açores e Cabo Verde. 
Em 1480 ⇒ foz do Congo.

• Tendência expansionista portuguesa devido à sua posição 
geográfica;

• Viagens pagas com tráfico de produtos africanos (marfim e 
escravos);

• 1947 – Vasco da Gama encontra o caminha para as Índias
• 1498 – grande expedição às Índias ⇒ enriquecimento em 

especiarias, tributos e presas de guerra ⇒ monopólio no comércio 
de algumas especiarias (pimenta).



  

A Expansão Portuguesa:
• 1500 – descobrimento do Brasil – as descobertas na América, a 

princípio, foram obstáculo à exploração de novas rotas comerciais, 
pois não havia intenção de povoamento.

• Portugal foi pioneiro na idéia de fundar feitorias comerciais com 
povoamento;

• Desenvolvimento econômico pela expansão da costa africana; 
expansão agrícola nas ilhas do Atlântico e abertura da rota 
marítima das Índias Orientais;

• Os portugueses eliminam os intermediários comerciais árabes, 
quebrando o monopólio dos venezianos e baixando os preços dos 
produtos ⇒ desenvolvimento comercial da Europa;

• Exploração agrária nos trópicos ⇔ larga escala e grandes unidades 
produtoras caracterizadas por trabalhadores subordinados e 
dependentes ⇒ vasta empresa comercial;



Por que há tanta disparidades 
de riqueza entre os países ?

• Poucos países ricos, muitos pobres e o hiato não 
está sendo reduzido em muitos casos.

• Não há formula secreta, a receita é óbvia.
• Divisão do trabalho e trocas são a fonte do 

crescimento econômico e da riqueza. (Adam 
Smith 1776 “A Riqueza das Nações”) 

• Como explicar então o paradoxo?
• Por que alguns países puderam seguir este 

caminho e outros não?



Instituições - regras que restringem nosso 
comportamento.

• Dificuldades de reformas.
• Quem consegue bloquear?
• Há como fazer pagamentos 

compensatórios?
• Risco político.



Formação Econômica do Brasil
Celso Furtado

• Analítico em vez de descritivo.
• Lançou diversas hipóteses que geraram 

grandes debates na literatura e linhas de 
pesquisa.

• Hipóteses foram: confirmadas, ajustadas, 
revistas ou radicalmente negadas.



“Celso Furtado consegue, lastreado 
no instrumental analítico sólido da 
teoria econômica, encontrar um 

sentido coerente e harmonioso em 
um campo em que o convencional 

era descrição pura dos fatos, 
entremeada de datas e cifras.”



Qual o objetivo central de
“Formação Econômica

 do Brasil” ?



Analisar as causas do 
subdesenvolvimento brasileiro sob 
uma ótica econômica, com especial 

atenção para o desequilíbrio externo.



A questão central é entender quando 
e como o Brasil atingiu um 

crescimento auto-sustentado

• Crescimento auto-sustentado é a 
capacidade do país de um país 
sustentar seu processo de crescimento, 
derivado de um impulso externo, 
mesmo quando cessa este impulso.



Crescimento Auto-sustentado

• Crescimento econômico depende do 
volume anual de gastos autônomos. 

• Gastos autônomos são exportações, 
investimento, consumo ou gastos do 
governo.  



  

Crescimento Auto-sustentado

• PIB = Consumo Pessoal + Gastos do Governo + 
Gastos com Investimentos + Exportações - 
Importações.

• PIB = Salários + Renda dos Proprietários + 
Renda da Terra - Depreciação.



Crescimento Auto-sustentado

• Estes gastos aumentam o produto e a 
renda:  diretamente e indiretamente.

• Efeito direto >- produto maior que insumo.

• Efeito indireto > - efeito multiplicador.



Efeito Multiplicador
• O efeito direto gera renda, parte da qual 

se volta à demanda de bens produzidos 
dentro do país, fazendo com que estes 
setores e o mercado interno em geral 
cresça.

• O efeito multiplicador pode levar a um 
crescimento auto-sustentado se o 
dinamismo do mercado interno persistir 
após o fim do impulso externo.



Efeito Multiplicador

• Exemplo:
• O efeito direto é gerado pela renda 

recebida pelos exportadores de banana 
• O efeito multiplicador (ou indireto) é 

gerado pelo fato que os produtores de 
banana vão usar a renda recebida para 
comprar pão, enxadas e arroz produzidas 
no mercado interno. 



Efeito Multiplicador

• O efeito multiplicador continua pelo fato 
que o padeiro usa a renda recebida 
vendendo pão para o produtor de bananas 
para comprar enxadas e arroz, e o 
produtor de arroz usa a renda recebida do 
produtor de bananas e do padeiro para 
comprar enxadas e pão e bananas e 
assim por diante.



Efeito Multiplicador

• O efeito multiplicador pode também 
levar a uma maior e mais eficiente 
utilização dos fatores produtivos, 
levando a um crescimento do produto 
per capita.



Crescimento Auto-sustentado
• “Implícita nesta proposição está a idéia de 

que a diversificação da estrutura produtiva 
é benéfica e desejável.” 

• Está idéia é central para Furtado e a 
CEPAL.  Produtos primários tem termos 
de intercâmbio perversos, alta 
inelasticidade renda, pouco potencial para 
melhorias tecnológicas.



Existem várias condições que 
podem impedir que se atinja o 
crescimento auto-sustentado 

mesmo havendo um forte 
estímulo externo.



Condição I - Distribuição de Renda

• Má distribuição limita o efeito 
multiplicador.

• A renda gerada vai parar na mão de 
poucas pessoas logo gera-se pouca 
demanda no mercado interno.

• Não há estímulos para diversificação.
• Exemplo - ciclo do açúcar.



Condição II - Conhecimento e Tecnologia

• Não basta um impulso externo e boa 
distribuição de renda.

• Para se criar produção interna é preciso 
tecnologia e know-how.

• Oportunidades de consolidar o mercado 
interno podem não serem realizadas.

• Exemplo, ciclo da mineração.



Condição III - Capacidade Empresarial

• Para o mercado interno crescer é preciso 
de indivíduos com capacidade 
empresarial.

• O mercado cresce a medida que > 
investirem, tomando riscos.

• Exemplo, gestação do café 1a metade do 
século XIX.



Condição IV - Problemas de Balanço 
de Pagamentos

• Para produzir internamente é preciso 
importar máquinas, equipamentos e 
matérias primas.

• Problemas com a exportação do produto 
dinâmico do país pode dificultar essa 
importação.

• Exemplo - industrialização 1900-1940.



Brasil atingiu o crescimento 
auto-sustentado a partir da 

Grande Depressão
1929-33.



Ciclos Econômicos de Portugal

1500 1600

Ouro na 
África

Especiarias na Ásia Açúcar no 
Brasil



Ciclos Econômicos de Portugal

1500 1600

Ouro na 
África

Especiarias na Ásia Açúcar no 
Brasil

Rota 
descoberta

Um século de 
hegemonia

Portugueses 
suplantados 
pelos holandeses 
e Ingleses



A Rota Marítima para a Índia.
Percorrida pela primeira vez por 

Vasco da Gama em 1498.
Uma inovação tecnológica.

as companhias holandesas são 
inovações institucionais.



As Caravanas.

• Pequenas quantidades.
• Alto valor.
• Mercado organizado e complexo.
• Contabilidade, instrumentos financeiros.
• Custo de transporte vs. custo de proteção.
• Tarifas, taxas, direito de passagem, 

suborno, ladroes, principies, sutões, etc.



As Caravanas.

• Incerteza e falta de informação era uma 
característica crucial deste mercado.

• Mercado competitivo.
• Os preço eram altos devidos à incerteza e 

instabilidade.



Empresas Redistributivas

• Vendem proteção.
• Estados, principados, etc.
• Quanto expropriar? Não era monopólio.
• Taxa de desconto e reputação.



Empresas Redistributivas
• Portugueses como empresas redistributivas.
• Escolha: deslocar todo fluxo de comércio para a 

rota marítima ou manter caravanas?
• Comercializar ou vender proteção?
• Preço das especiarias continuou alto e a oferta 

incerta (mercado não-transparente).
• Estrutura do mercado de especiarias continuou 

o mesmo, mudou somente quem recolhia a 
proteção.



• agentes maximizadores e racionais.
• Mercado de proteção já existia e Portugal tinha 

superioridade militar.
• Primeira viagem de Cabral: começou 

diplomática com feitoria em Goa, depois saques.
• Rendeu um lucro enorme.

Empresas Redistributivas:
Explicação Econômica.



• Dois grupos no Conselho dos Reis em Portugal: 
fazer comércio vs. vender proteção.  Decisão 
racional.

• Segunda viagem de Vasco da Gama: rendeu 15 
vezes mais do que a de Cabral.

• Decisão clara e racional - leva em conta curto 
prazo.

Empresas Redistributivas:
Explicação Econômica.



Nisto o Brasil foi descoberto.
O que isto significou?

• Não havia ouro.
• Terra nada valia.
• Nada economicamente viável para extrair.
• Sem oportunidades de comércio.  Nativos 

primitivos.
• Custo de oportunidade inviabiliza quase que 

qualquer atividade.
• Custo de manutenção.  Miragem do ouro.



No século XVII as companhias 
Holandesas e Inglesas tomariam a 

hegemonia Portuguesa na Índia usando 
para isto comércio.

Isto mostra que comércio 
eventualmente se torna superior.
Por que Portugal não mudou para 

aproveitar esta oportunidade?



  

Portugal e o comércio marítimo

• Porque Portugal não enriquece com o 
comércio das grandes descobertas e sua 
Campanha com as Índias 



Relação Principal-Agente entre a 
Coroa Portuguesa e o Estado da Índia.

• A distância e a dificuldade de transporte 
tornam difícil o controle dos agentes.

• No início violência compensava - bons 
incentivos e conquistar hegemonia.

• Eventualmente problemas surgem: 
vítimas adaptam e maiores oportunidades 
de desvio por parte dos agentes.



Relação Principal-Agente entre a Coroa 
Portuguesa e o Estado da Índia.

• Falta de informação permitia desvios.
• Coroa tentou mitigar este problema reduzindo o 

numero de viagens, estabelecendo datas certas, 
colocando inspetores, etc. 

• Problemas persistiram.



Relação Principal-Agente entre a Coroa 
Portuguesa e o Estado da Índia.

• Coroa tinha ciência do problema.  Por que 
não mudar?

• Coroa tentava apropriar as rendas por outros 
métodos.  Exemplo: leilões de postos.

• Por que tão difícil mudar?
• Interesses privados foram institucionalizados. 

 Exemplo - regras sobre uso do espaço nos 
navios de volta.



Relação Principal-Agente entre a 
Coroa Portuguesa e o Estado da Índia.

• A Coroa tentou mudar mas não conseguiu.
• Paralelo com estatais. 
• Exemplo da porcelana de Malaca.
• Tentativas de mudanças: 

– 1570 - abre mercado para todos Portugueses mas 
tem que passar por Lisboa.

– 1578  - Meio a meio com mercador alemão.
– 1586 - Acordo com sindicato italiano, taxa fixa.
– outras.



As Companhias

Exemplos:
Companhia Unidas das Índias 

Orientais - Holandesa
Companhia das Índias Orientais - 

Inglesa



As Companhias.
• Primeiro navio Holandês para as Índias - 1594.
• Separadas do Estado.  Apropriava resíduo.
• Comércio acima de violência.
• Capital Permanente.

– Juntar investidores dispersos.
– Mercado de ações.
– Reduz miopia dos agentes, um dos problemas dos 

portugueses.
– Analogia com empresa pública-privada.



As Companhias.
• Com as companhias no mercado as caravanas 

não puderam competir.  Só seda continuou.
• Portugal tentou copiar modelo mas não 

conseguiu.
• Portugal se volta ao Brasil que estava entrando 

no período para a grande comercialização de 
acúcar.



A COLONIZAÇÃO DO BRASIL – 
PERÍODO INICIAL (1500 – 1530)

 

O meio geográfico:

8,5 milhões de quilômetros quadrados
 – 4,7% da América do Sul;

5º país em extensão:
Rússia
Canadá
China

Estados Unidos
Brasil



  

O meio geográfico
• Maior parte do território é composto de montanhas geologicamente 

antigas: 57% em planalto que varia de 200 a 900 metros de altitude;
• 40% de planícies com elevação inferior a 200 metros;
• 3% ultrapassam 900 metros;
• Planalto montanhoso do Centro-Sul (Grande Escarpa) dificultou o 

acesso ao interior (responsável pelo lento desenvolvimento do 
planalto da região Centro-Sul, antes do século XX);

• Maior parte dos principais sistemas fluviais tem suas nascentes na 
região Centro-Sul, relativamente próximas ao oceano ⇔ como os 
rios correm para o interior, não há um núcleo natural de rotas na 
área mais dinâmica do país ⇔ o transporte fluvial não 
desempenhou um papel importante no desenvolvimento;

• De modo geral, há terras baixas, clima tropical e chuvas 
abundantes com solos férteis ⇔ base econômica para a 
colonização;



  

O meio geográfico
• Faixa interior ⇒ Nordeste com extensos territórios 

semi-áridos o que deteve a expansão do povoamento;
• Extremo norte – grande sistema hidrográfico, sistema 

de floresta equatorial densa ⇒ obstáculo ao 
povoamento;

• Recursos naturais abundantes. Imensa reserva de 
minério de ferro, manganês e outros metais industriais;

• Grandes quantidades de bauxita, cobre, chumbo, zinco, 
níquel, tungstênio, estanho, urânio, cristais de quartzo, 
diamantes industriais e pedras preciosas;



  

O meio geográfico
• Potencial hidrelétrico calculado em 150 mil megawatts ⇒ até a 

década de 1990, apenas pouco mais de 15% do potencial 
hidrelétrico do país estava sendo utilizado;

• Principais hidrelétricas:
– Paulo Afonso e Boa Esperança (Nordeste)
– Furnas e Ilha Solteira (Sudeste)
– Três Marias (Minas Gerais)
– Itaipu (Sul)

• Reservas de petróleo: até a década de 1970: Bahia e Sergipe (20% 
das necessidades do país);

• Descoberta de novas reservas em Campos, Sergipe e na foz do 
Amazonas ⇔ 1984 – reservas eram de 2 bilhões de barris;

• Em 1998, a produção doméstica de petróleo totalizou 56,6 milhões 
de metros cúbicos – 60% do consumo interno;



A ocupação do Brasil foi causada por  
expansão comercial e não pressão 

demográfica.

Fatores de atração e não de 
empurre.



A descoberta do Brasil “de início pareceu 
ser episódio secundário.”

Ocupar o Brasil significava um 
alto custo de oportunidade.



No entanto o ouro nas colônias 
espanholas (México e Peru) 

mantém o interesse português. 

Outros países também 
passam a querer ocupar 
terras no Mundo Novo.



Descoberta de ouro levou a Espanha a 
empreender uma ocupação concentrada

– E se Portugal tivesse encontrado ouro 
desde o início?

– E se não se tivesse descoberto ouro no 
Mundo Novo?



Ocupação das terras.
• Tratados eram letra morta.  Só ocupação 

gerava posse.
• O valor das terras era nulo.
• Pau Brasil - Miragem do ouro mantém 

interesse português e força Portugal a 
defender sua posse.



Produção de Açúcar.

• Se não tivesse sido possível produzir 
açúcar dificilmente Portugal teria tido 
como resistir à pressão dos outros países.

• Produção de açúcar no Brasil foi a 
primeira produção agrícola na América.  
Antes havia extração, espoliação ou 
comércio.



I - Tecnologia. 
Experiência obtida na 
produção nas ilhas do 

Atlântico.



II - Experiência e organização 
comercial.

Holandeses dominavam a 
comercialização do açúcar 

brasileiro.
Importante evitar super-

produção.



III - Demanda.
Criação de um mercado para 

açúcar também foi realizada com 
grande participação Holandesa.



IV - Financiamento.
Novamente os Holandeses foram 

instrumentais na provisão de 
financiamento.  Não só para refino e 
comercialização, mas mesmo para 

produção e transporte.



V - Mão de Obra.
Salários eram inviáveis e terra 
nada valia.  Havia pouca oferta 

em Portugal.
Portugal já tinha experiência 

com escravos através de seus 
negócios na África.



V - Mão de Obra.
Escravos indígenas foram 

usados.
Alta rentabilidade do açúcar 

tornou possível usar escravos 
importados.



Outras condições:
• Clima apropriado.
• Terras apropriadas.
• Ausência de concorrência.



“… houve um conjunto de 
circunstâncias favoráveis sem o qual 

a empresa não teria conhecido o 
enorme êxito que alcançou.”



“Caso a defesa das novas terras houvesse 
permanecido por muito tempo como uma 

carga financeira para o pequeno reino, seria 
de esperar que tendesse a relaxar-se.  O 

êxito da grande empresa agrícola do século 
XVI constituiu portanto a razão de ser da 

continuidade da presença dos portugueses 
em uma grande extensão das terras 

americanas”



Organização socioeconômica inicial:

Descentralizada devido à escassez de mão-de-obra e aos baixos 
benefícios econômicos – comércio em mãos de particulares;

Fundação dos primeiros povoados foi deixada a cargo de donatários;

O princípio da colonização do Brasil foi essencialmente um 
empreendimento comercial combinado com aspectos de subgoverno 

privado;

Somente as principais linhas de política a ser seguida eram formuladas 
na Europa, a implementação e interpretação real eram deixadas a cargo 

dos governadores e conselhos municipais.

O centro da vida social e econômica concentrava-se nas grandes 
plantações costeiras de açúcar.



  

A Sociedade escravocrata

• Grande propriedade ⇔ monocultora introduz o trabalho 
escravo

• Escravidão torna-se necessária ⇔ o indígena não 
aceitava a disciplina, o método e os rigores de uma 
atividade organizada e sedentária;

• 1530 – a escravidão dos índios se generaliza em todo o 
país ⇔ intensificam-se as guerras entre colonos e 
indígenas;

• Carta Régia de 1570 – direito de escravidão dos índios 
aprisionados em “guerra justa”;

• Fins do século XVIII – abolida a escravidão indígena;



  

A Sociedade escravocrata

• Regiões mais pobres que não podiam arcar com as 
despesas do escravo negro, continuaram a escravizar o 
índio. Ex: São Vicente. As “bandeiras” tinham como 
objetivo aprisionar mão-de-obra indígena do interior do 
continente;

• Missões dos Jesuítas localizadas com seus índios 
domesticados numa sucessão de núcleos, desde o rio 
Uruguai (sul) até o Alto Amazonas ⇔ responsável, entre 
outros fatores, pela continuidade territorial, ao expulsar o 
elemento espanhol;

• Desde o século XV, os portugueses traficavam escravos 
adquiridos na África e introduzidos na Europa para os 
serviços domésticos, trabalhos urbanos e agricultura;



  

A Sociedade escravocrata

– Substituição do trabalho escravo do índio pelo 
negro:

• Pernambuco, Bahia – rápido
• Extremo Norte – reduzido
• São Paulo – até o século XIX
• Alto custo devido à má alimentação, modo como eram 

transportados, confinamento e falta de higiene ⇔ perdas 
de até 50%. 



Por que a Espanha não produziu 
açúcar também no século XVI?

A Espanha tinha até melhores 
condições para isso do que Portugal, 

pois tinha mão de obra mais 
evoluída e maior proximidade da 

Europa.



A Espanha:
• Concentrou suas atividades no ouro.
• Tiveram que limitar-se às regiões com ouro.
• Não fomentou intercâmbio entre as suas 

colônias.
• Não fomentou outras atividades nas colônias.



Transformações estruturais geradas 
pelo ouro na Espanha.

• O Estado cresceu desmesuradamente.
• Grande número de pessoas inativas vivendo de 

subsídios.
• Inflação crônica em toda a Europa.
• Não permitiu surgimento de atividades 

produtivas na Espanha.  Reduziu a importância 
na sociedade e política da classe ligada a 
atividades produtivas.



Argumento de Furtado:

• Se o ouro não tivesse reduzido o poder da 
classe produtiva, esta teria fomentado 
atividades produtivas nas colônias para 
aumentar o mercado do seu produto.

• Uma opção seria a produção de açúcar.
• Se isto tivesse ocorrido Portugal não teria 

desfrutado uma situação de monopólio por 
tanto tempo.



“Cabe portanto admitir que 
um dos fatores do êxito da 

empresa colonizadora 
agrícola portuguesa foi a 
decadência mesma da 
economia espanhola...”



Ocupação holandesa do Brasil
• Ocupação 1630 a 1650.
• Pernambuco, Itamaracá, Paraíba, Sergipe, Rio 

Grande do Norte.
• Absorção Portuguesa pela Espanha - 1580 a 

1655.
• Guerra da Holanda com a Espanha - 1580 a 

1609.
• Impedida de participar do empreendimento do 

açúcar no Brasil os Holandeses buscam ocupar 
parte do Brasil para fazê-lo diretamente.



Furtado afirma que a ocupação permitiu 
aos Holandeses obterem conhecimento 
dos aspectos técnicos e organizacionais 
da produção de açúcar, permitindo que 
montassem sua própria produção no 

Caribe.

Holandeses no Brasil



Decadência do Açúcar.

• A auge do açúcar foi em 1650. 
•  Depois o volume das exportações 

médias anuais cai para a metade do 
preço nos melhores anos.

• Os preços caem pela metade.
• A renda real se reduziu a um quarto da 

renda real anterior.



A Decadência do Açúcar.
• A moeda portuguesa se desvaloriza.
• Isto ocorre por que cai a demanda por moeda 

portuguesa para compra de açúcar.
• Isto mostra que o açúcar representava um 

importante elemento da economia portuguesa.
• A desvalorização afeta a colônia por que os 

bens importados não eram produzidos em 
Portugal.  Logo o açúcar brasileiro passa a 
comprar menos bens em troca.



- O Sistema Americano de Propriedade e 
Uso da Terra.

- O Sistema Brasileiro de 
Propriedade e Uso da Terra.



  

Uma Análise Comparativa da 
Evolução Histórica do Sistema 

de Propriedade e Uso de 
Terra no Brasil e nos EUA

Bernardo Mueller



  

Sistema Americano

1492 17761621

Descoberta
Primeiro

Assentamento Independência

Consolidação de 13 sistemas 
diferentes em um sistema homogêneo, 
sem restrições e equitativo.



Sistema Americano

• A consolidação não era inevitável, nem foi 
tranquila e sem controvérsias.  Haviam 
outras alternativas.

• Houve um processo no qual vários 
arranjos institucionais se enfrentaram e 
através do qual o padrão final emergiu, 
moldado pelas condições da fronteira.



Sistema Americano

• Treze colônias.
• Algumas assentadas pela Coroa Britânica.
• Algumas cedidas a companhias do 

colonização.
• Algumas cedidas a proprietários.



Arranjos institucionais 
diferentes.

• Virgínia 
– primeira colonização
– cedida a uma companhia
– propriedade comunitária



Arranjos institucionais 
diferentes.

• Georgia
– caridade; pobres e desafortunados
–  sem fins lucrativos
– regras rígidas de posse de terra
– limites no tamanho da posse
– escravidão proibida
– herança só filho homem, revertendo para a 

corporação
– serviço militar obrigatório 



Arranjos institucionais 
diferentes.

• Massachusetts
– cedida ao Conselho da Nova Inglaterra
– distribuição a grupos em forma de vilarejos
– houve tentativas de implantação de um 

sistema feudal



Arranjos institucionais 
diferentes.

• Maryland e Pennsylvania
– cedidas a proprietários
– Maryland - Lord Baltimore
– Pennsylvania - William Penn
– Quakers
– Total liberdade de uso
– Ambos tentaram estabelecer seu próprio 

sistema de terra.



Arranjos institucionais 
diferentes.

• Nova Iorque
– originalmente assentada pelos holandeses
– patroons, sistema holandês distribuição de 

terra



Premissas Comportamentais
• Toda análise científica tem que especificar 

quais premissa está usando para as 
motivações dos agentes.

• Coroa - Maximização de renda
– ouro
– religião
– vender terra
– taxar comércio



Premissas Comportamentais

• Proprietários 
– religião
– utilidade
– renda
– o preço de uma ideologia



Premissas Comportamentais

• Colonos e migrantes
– perseguição religiosa
– pressões demográficas - revolução agrícola
– vagabundos
– aventureiros
– escravos



A Dinâmica da Colonização

• Por que a Coroa distribuiu terra 
gratuitamente?  Por que não centralizar a 
exploração da América?

• Paralelo com empreitada Portuguesa na 
Índia.  Problema principal-agente.

• Era preciso oferecer incentivos para que 
indivíduos e grupos optassem por se 
estabelecer na América.



A Dinâmica da Colonização
• A Coroa transferiu amplos poderes e 

liberdades no intuito de incentivar a 
colonização e gerar um fluxo de comércio 
que pudesse ser taxado.

• A medida que a colonização avançava a 
terra passava a subir de valor e Coroa 
tentou retomar controle de várias colônias.

• Não era mais preciso dar incentivos tão 
grandes para atrair migrantes.



A Dinâmica da Colonização

• Embora nenhuma colônia havia sido 
assentado pela Coroa, até 1776 ela havia 
retomado controle sobre sete delas.

• Com o aumento do fluxo de comércio a 
Coroa tentou se apropriar de uma fatia 
cada vez maior da renda gerada.



A Dinâmica da Colonização

• Estes acontecimentos levaram à 
independência Americana em 1776.

• > quando os interesses econômicos locais 
começam a se chocar com os interesses 
da metrópole é natural que surjam forças 
no sentido da independência.



A Evolução de um Mercado de Terras
• O surgimento de um mercado significa que terra 

passa a se tornar escassa.
• Um mercado é a melhor forma de alocar um 

bem.
• Pelo fim do século XVIII a terra era o bem que 

melhores oportunidades de ganhos oferecia na 
colônia.

• Como a terra passa a ter valor?



• A evolução de mercados na colônia exigia 
grandes fluxos de migrantes.

• Haviam diversos obstáculos que dificultavam 
esta imigração:
– ausência de incentivos
– custo da passagem
– dificuldade de adaptação

• Diversas instituições surgiram para contornar 
estas dificuldades.

A Evolução de um Mercado de Terras



Escravidão Temporária

• Terra era concedida a qualquer pessoa que 
pagasse a sua ida ou a ida de outro para a 
América.

• A terra valia pouco e não era grande incentivo, 
porém o contrato previa também que o migrante 
se obrigava a trabalhar por um tempo 
especificado para aquele que financiava sua ida.



Escravidão Temporária

• O tempo de trabalho era em geral de sete anos.
• Grandes números de migrantes foram levados à 

América por este tipo de contrato.
• Houve abusos, mas estes não significam que 

estes contratos fossem perversos.  Exemplo, 
consórcios.



Escravidão Temporária

• Resolvia-se o problema de custo de 
incerteza.

• Ao trazer grandes levas de migrantes 
estes contratos contribuíram para gerar 
um estrutura de posse da terra mais 
igualitária. 



Concessões de Vilarejos

• Originalmente usadas na Nova Inglaterra.
• Grupos obtinham a terra através de uma petição 

junto à companhia a quem havia sido concedida 
a colônia.  O grupo então distribuía lotes entre 
seus membros.

• No início era sem custo.
• Grupos religiosos homogêneos.



Concessões de Vilarejos

• Gerou povoamento denso o que propiciava 
especialização e trocas, além de proteção 
contra índios.

• Reduzia custos de transação de casar colonos 
com terra.

• A organização dos grupos aumentava as 
chances de sucesso do grupo.

• Não haviam restrições quanto à auto-gestão dos 
grupos.



Concessões de Vilarejos

• Levou ao aumento do valor da terra e 
eventualmente as companhias passaram 
a vender em vez de conceder os vilarejos.

• Várias outras colônias adaptaram a idéia 
de concessão de vilarejos.



Competição

• A competição entre as treze colônias por 
migrantes levou a um processo evolutivo que 
vez com que as instituições ineficientes fossem 
eliminadas.

• Migrantes “votavam com os pés”.
• Trata-se de um Darwinismo institucional, ou 

seja, um processo de seleção natural das regras 
de uso e posse da terra e organização social.



Competição

• A competição foi na direção de regras não 
restritivas quanto ao sistema de terra e 
também quanto à concentração da 
propriedade. 

• A idéia de um sistema federalista esta 
parcialmente baseado nos efeitos 
benéficos deste tipo de competição.



Plantações e o Sistema Americano de Propriedade de 
Terra.

Até aqui foi argumentado que o 
sistema Americano de terra que 

evoluiu era baseado em pequenas 
propriedades familiares.



Então como se explicam as 
colônias do sul onde haviam 

grandes plantações escravistas 
monocultoras?

Plantações e o Sistema Americano de 
Propriedade de Terra.



Não seria o sistema de terra nestas 
colônias mais parecido com aquele do 

Brasil, baseado na exportação de 
produtos tropicais, do que o sistema das 

colônias do Norte?

Plantações e o Sistema Americano 
de Propriedade de Terra.



Defendendo o argumento.
• As grandes plantações no início não usavam 

predominantemente o trabalho escravo.
• Surgiram concomitante a inúmeras pequenas 

propriedades.
• No início do século XVIII o trabalho escravo se 

tornou predominante nas plantações, por razões 
do crescimento da oferta de escravos.



Defendendo o argumento.
• Havia ganhos de escala na produção e as 

grandes plantações proliferaram.
• As pequenas propriedades persistiram e se 

encaixaram em um sistema de divisão de 
trabalho.

• Em muitas áreas não propícias às plantações as 
pequenas propriedades dominavam.



Defendendo o argumento.
• Em 1850 18% dos estabelecimentos do 

sul eram plantações (101.335 de 
569.201).

• Em 1790 30% dos escravos estavam em 
fazendas com menos de 10 escravos, 
26% em fazendas com 10 a 20 escravos 
28% em fazendas com 20 a 50 escravos, 
e 16% em fazendas com mais de 50 
escravos.



Defendendo o argumento.
• A organização da agricultura sob a forma de 

pequenas propriedades no sul era a regra. 
“tanto em número quanto em extensão 
geográfica”.

• As plantações esgotavam o solo e migravam à 
fronteira agrícola.  Muitas terras foram 
subseqüentemente aproveitadas para produção 
de outros produtos, geralmente em pequenas 
propriedades.



Conclusões 

• Um sistema igualitário de terra atraía mais 
migrantes e os grandes números de 
migrantes levavam a um sistema 
igualitário de terra.

• Reforma agrária até hoje no Brasil é um 
exemplo da dificuldade de mudar de 
caminho.



- O Sistema Brasileiro de 
Propriedade e Uso da Terra.



Evolução do Sistema Brasileiro

1500 1600 1700 1800 1850 1889

Período que levou para o 
sistema americano se 
definir.  Foi uma evolução 
rápida com muita variação 
institucional



Evolução do Sistema Brasileiro

1500 1600 1700 1800 1850 1889

Período que levou para o 
sistema brasileiro se 
definir.  Foi uma evolução 
lenta e sem variação 
institucional.



Evolução do Sistema Brasileiro

1500 1600 1700 1800 1850 1889

Açúcar
1550-1650



Evolução do Sistema Brasileiro

1500 1600 1700 1800 1850 1889

Reversão 
econômica



Evolução do Sistema Brasileiro

1500 1600 1700 1800 1850 1889

Mineração
1700-1780



Evolução do Sistema Brasileiro

1500 1600 1700 1800 1850 1889

Reversão 
econômica



Evolução do Sistema Brasileiro

1500 1600 1700 1800 1850 1889

Café
Gestação - 1800-1850
Boom - 1850 - 1930



Evolução do Sistema Brasileiro

1500 1600 1700 1800 1850 1889

Lei de Terras
No 601



Evolução do Sistema Brasileiro

1500 1600 1700 1800 1850 1889

Mercado de terras - 
Sistema sem restrições 
porém altamente 
concentrado.



Premissas Comportamentais

• Coroa - maximizar renda.
• Indivíduos 

– Mais atraente ir à Índia.
– Portugal tinha problemas demográficos.
– Intenção de voltar a Portugal.
– Contraste com imigrantes na América.



Instituições de Propriedade e 
Uso de Terra.

• Carta para Martim Afonso.
• Capitanias Hereditárias.
• Sesmarias.
• Posses.
• Vácuo Institucional.
• Lei de Terras de 1850.



Instituições de Propriedade e 
Uso de Terra.

• Cartas para Martim Afonso.
–  Primeira - Martim Afonso capitão e 

governador, podendo conceder terra e 
organizar governo.

– Reflete ausência de informações.
– Tentativa e erro.
– Segunda - dois anos depois - Capitanias 

hereditárias.



Capitanias Hereditárias

• Resposta à necessidade de ocupação 
diante da ausência de informação.

• Confusão com feudalismo.
• Similar à estratégia usado na América.
• Donatários eram obrigados a conceder 

terra a qualquer pessoa de qualquer 
“qualidade ou condição.”



Capitanias Hereditárias

• Duraram 16 anos.
• Alguns donatários nem foram ao Brasil.
• Não pode ser considerado a gênese da 

concentração de terra no Brasil.



Capitanias hereditárias

1532 - Preocupa-se o Governo português com as sucessivas invasões 
e decide o  Rei D.João III colonizar o País dividindo-o em 15 
Capitanias Hereditárias, para 12  fidalgos cuja obrigação principal 
era ocupar e desenvolver a agricultura em suas terras, defendendo-se 
dos ataques dos índios e dos contrabandistas. O território hoje 
ocupado pelo Rio de Janeiro ficou pertencendo aos donatários da 
Capitania
de S.Vicente, doada em 1534 a Martim Afonso de Souza, e a de 
S.Tomé, doada em1536 a Pero Góis da Silveira, vizinha do Espírito 
Santo. 



  

Capitanias hereditárias

O donatário de S.Tomé fundou a Vila Rainha, 
perto do Rio Itabapoana desenvolvendo a 
lavoura canavieira, mas esta foi constantemente 
atacada pelos índios Goitacases,  provocando a 
fuga dos colonos para o hoje Espírito Santo. A 
capitania de  S.Vicente foi povoada apenas na 
parte sul do quinhão que lhe coube e se 
desenvolveu em torno do porto de S.Vicente, 
hoje São Paulo. Martim Afonso de Souza 
concedeu algumas sesmarias na região de 
Parati e Angra dos Reis em1556.  



1548 - Não tendo a colonização dado bons resultados através das Capitanias 
Hereditárias e, 
com o permanente assédio dos franceses sobre os índios para comercializar o 
pau-brasil,
 resolve o Rei de Portugal criar um governo geral destinado a auxiliar os 
donatários especialmente na luta contra os índios,
 que não paravam de atacar vilas e engenhos, 
destruindo as plantações dos colonos. 



  

Capitanias hereditárias

É nomeado o fidalgo português Tomé de 
Souza, 1o. Governador Geral do Brasil.  
Desembarcou na Baía de Todos os 
Santos em 1459, fundando a cidade de 
Salvador, nossa primeira capital. 



Sesmarias

• Já existiam antes do descobrimento do 
Brasil. Origem 1375 para incentivar o uso 
da terra diante da escassez demográfica 
no campo.

• Concessão de terra - condições: uso e 
dízimo.

• Poucas restrições pois o interesse da 
Coroa era atrair imigrantes ao Brasil.



Sesmarias

• Preço da terra só aumentou em locais 
específicos, devido a razões locacionais 
ou quedas d’água.

• Em geral não há escassez de terra e 
portanto seu preço não sobe nem são 
necessárias regras para seu racionamento 
e uso.



Ciclo do Açúcar e Escassez de 
Terra.

• 1550-1650.
• Em 1600 120 engenhos.
• Não gera oportunidades que atraíssem 

imigrantes.
• Efeito direto alto mas efeito multiplicador 

quase nulo.
• Pecuária.



Ciclo da Mineração e Escassez 
de Terra.

• 1700 - 1775.
• Grande aumento da população.
• Tinha quase todas condições para gerar 

um mercado interno.
• Produção itinerante. 
• Integrou a economia da colônia mas gerou 

escassez de terra.



Ciclo da Mineração e Escassez 
de Terra.

• Com fim do ouro volta à economia da 
subsistência.

• Sesmarias ainda existiam mas a regra 
ainda não representava uma restrição.



Aumento do Preço da Terra

• Vácuo institucional.
– Família real no Brasil.
– Abertura dos portos.
– José Bonifácio e extinção das sesmarias.
– Extinção das sesmarias 2 meses antes da 

independência.
– Constituição de 1824.



• Proliferação de posses
• Surgimento do café e pressão por terra.
• Demanda por direitos de propriedade.
• Quando há oportunidades de ganhos que 

não podem ser capturados sob as regras 
correntes, há demanda por novas regras 
que possibilitem realizar estes ganhos.

Aumento do Preço da Terra



• A oferta de direitos de propriedades 
depende de questões políticas.

• No Brasil café gerou pressão sobre a terra 
levando a disputas e conflitos.

• Isto por sua vez levou à Lei de Terras de 
1850.

Aumento do Preço da Terra



• Evolução da produção de café:
– 1821 - 30  3.178.000 sacas
– 1831 - 40 10.430.000 sacas
–  1841 -50 18.367.000 sacas
–  1851 - 60 27.339.000 sacas

Aumento do Preço da Terra



Lei de Terras No 601 de 1850

• Sesmarias e posses legitimadas 
integralmente.

• Terra só pode ser adquirida por compra.
• Imposto sobre a terra seria moderado.
• Criou facilidades para incentivar 

imigração.



Lei de Terras No 601 de 1850
• Outra motivação da lei era resolver o problema 

da mão de obra.
• Fim do tráfico transatlântico em 1850.  (Em 1831 

já havia sido tentado por pressão inglesa).
• A idéia era forçar imigrantes a venderem sua 

força de trabalho nos cafezais.
• No fim a urgência de mão de obra no café fez 

com que se desistisse deste esquema.



Surgimento do mercado de 
terras.

• A imigração aumentou com o crescimento 
do café.

• Construção de ferrovias permite que 
terras mais distantes sejam produtivas.

• Em 1860 terra passa a ser usada como 
garantia no lugar de escravos.



Surgimento do mercado de 
terras.

• Em 1889 proclamação da República.
• Cada estado seguiu seu próprio caminho 

com relação a terra, mas todos dentro do 
mesmo padrão.

• O sistema de terra era sem restrições, 
porém altamente concentrado.



Estatísticas do Açúcar.
• Em 1600 - 120 engenhos.
• £ 15.000 por engenho
• £ 1.800.000 capitais aplicados na indústria do 

açúcar.
• 20.000 escravos africanos.
• £ 25 por escravo.
• £375.000 investimento em escravos.
• 20,8% parcela dos capitais relativos a escravos.



Qual a renda líquida gerada pelo açúcar?

Precisamos saber isto para 
determinar qual o efeito do açúcar 

sobre a economia e sua capacidade 
de atingir o crescimento auto-

sustentado.



  

Inversão em economia agroexportadora

• >pagamentos feitos ao exterior: importação de mão-de-
obra, equipamentos e materiais de construção;

• > utilização da força de trabalho escravo 
• > aumentam o ativo do empresário mas não criam um 

fluxo de renda monetária.
• Renda > totalidade dos pagamentos a fatores de 

produção + gastos de reposição de equipamentos e de 
escravos importados

• Fluxo de renda > unidade produtiva e o exterior



Contabilidade do Açúcar.

• O valor das exportações em um 
determinado ano corresponde ao Valor 
Bruto da Produção do setor açucareiro 
neste ano.

• Presumimos que todo o açúcar produzido 
é exportado.

• VBP = quantidade x preço



Contabilidade do Açúcar.
• Produto Bruto (ou Renda Bruta):

PB = VBP - CI
onde CI = Consumo Intermediário
CI = os bens e serviços usados na produção do açúcar 

e produzidos for a dos engenhos.
Estes eram basicamente transporte (dentro e for a da 

colônia), armazenamento, seguros, lenhas, e cana 
produzida por lavradores independentes.



Contabilidade do Açúcar.

• Produto Líquido (ou Renda Líquida):
PL = PB - RD
onde RD = Reservas de Depreciação
RD = depreciação dos escravos, das 

construções, dos equipamentos e dos 
animais.



Contabilidade do Açúcar.

• Qual a repartição da renda líquida entre a 
Coroa e os fatores de produção (capital, 
trabalho e terra)?
RL = tributos indiretos + renda dos proprietários 

+ renda dos trabalhadores



Contabilidade do Açúcar.

Renda Líquida a custos de fatores (subtraindo 
a tributação):

RLcf = renda dos proprietários + renda dos 
       trabalhadores



Contabilidade do Açúcar.

Quais são os números para o caso da 
economia açucareira?

£1.500.000 = £2.500.000 - ( CI - £110.000)

portanto CI = £890.000  
Este número é alto pois inclui transporte do açúcar para
Portugal.



Contabilidade do Açúcar.
Natureza dos

Gastos
Classificação dos

Gastos
Valor Absoluto

(em £)
Porcentagens

Transporte e
armazenamento na
colônia

Consumo
Intermediário

75.000 5%

Lenha e outros
gastos

Consumo
Intermediário

25.000 1,7%

Gastos de reposição
de bois

Reservas de
Depreciação

25.000 1,7%

Gastos de reposição
de máquinas e
escravos

Reservas de
Depreciação

110.000 7,3%

Salários Renda do Trabalho 22.500 1,5%

Renda dos
proprietários de
engenhos e de
plantações de cana

Renda Líquida dos
Proprietários

1.242.500 82,8%



• Destinação dada pelos proprietários a sua renda 
segundo Furtado:

– gastos de consumo
– poupança

Contabilidade do Açúcar.

Bens locais

Bens importados

Ao preço de £15.000 por engenho essa 
poupança daria para montar 42,8 engenhos.



• Apenas um terço do valor da poupança correspondia a 
importações de bens de capital.  Assim as exportações 
de açúcar poderiam ter financiado uma expansão da 
capacidade da indústria açucareira bem superior à 
efetivamente observada.

• “A explicação mais plausível talvez seja que  parte 
substancial dos capitais aplicados na produção 
açucareira pertencesse aos comerciantes.  Explicar-se-
ia assim a íntima coordenação existente entre as etapas 
de produção e comercialização, coordenação essa que 
preveniu a tendência natural à superprodução”

Contabilidade do Açúcar.



Fluxo de Renda e 
Crescimento

Celso Furtado



Que possibilidades de expansão e 
crescimento estrutural apresentava o 

sistema econômico escravista?

Qual a diferença entre 
expansão e crescimento 

estrutural?



• Exemplo de mudanças estruturais:
– inovação tecnológica.
– maior divisão de trabalho e especialização.
– depressão que leve a mudança no balanço 

de poder.
– revolução.

Qual a diferença entre expansão e 
crescimento estrutural?



Fluxo de Renda e Crescimento

• Um investimento inicial em um engenho gerava 
um crescimento direto, mas este crescimento 
não gerava, por sua vez, nenhum efeito indireto.

• O crescimento da produção era limitado 
somente pelo lado da demanda.

• Oferta de terra e mão de obra era elástica.



Fluxo de Renda e Crescimento

• Todo crescimento se dava em extensão, sem 
alterar a estrutura.

“… o crescimento se realizava sem que houvesse 
modificações sensíveis na estrutura do sistema 
econômico.  Os retrocessos ocasionais 
tampouco acarretavam qualquer modificação 
estrutural.”



Fluxo de Renda e Crescimento

“Não havia, portanto, nenhuma 
possibilidade de que o crescimento com 
base no impulso externo originasse um 
processo de desenvolvimento de 
autopropulsão.”



Projeção da Economia 
Açucareira:

pecuária



Economia Pecuária

• Pecuária como efeito indireto do açúcar.
• Pecuária para transporte, força, carne e 

couro, era praticamente o único artigo que 
poderia ser suprido internamente.

• Ocupação extensiva, itineirante e de baixo 
nível de investimento.

• Proprietário muitas vezes absenteísta. 



Economia Pecuária

• Pecuária foi uma forma de especialização.
• Por que não houve outras formas?

– 1) interesse dos exportadores portugueses e 
holandeses.

– 2) fretes baixos para a volta ao Brasil.
– 3) Abundância de terras na proximidade dos 

engenhos.  São Vicente não podia competir.
– 4) Preocupação política de evitar a produção 

na colônia que competisse com a metrópole. 



Economia Pecuária

• O setor pecuário crescia independente da 
procura.

• Permitiu a ocupação do interior.
• Renda total gerada pela pecuária era 5% 

do valor do açúcar exportado.
• População ocupada 13.000.
• 650.000 cabeças de gado.  50 por pessoa.



Economia Pecuária

• Qual a possibilidade de oferta desse 
sistema?

• Não haviam empecilhos do lado da oferta. 
 

• Seu crescimento dependia da demanda 
gerada pelo setor exportador.

• Sua produtividade diminuía com o 
crescimento devido à distância, logo a 
renda tendia a cair.



Sistema da Quarta

• Será visto em maior detalhe na aula sobre 
o modelo principal-agente.

• Um vaqueiro que trabalhasse cinco anos 
em uma fazenda tinha direito a uma 
participação no rebanho (uma cria em 
quatro).

• Haviam fazendas só com escravos, com 
proprietário absenteísta.  Ver Gorender.

• Escravismo na pecuária



Formação do Complexo 
Econômico Nordestino



Efeitos da contração no açúcar e na 
pecuária.

• A pecuária não tinha gastos monetários no 
processo de reposição do capital e de expansão 
da capacidade produtiva.  O capital se repunha 
automaticamente.  O crescimento demográfico 
se mantinha pois sempre havia disponibilidade 
de alimentação .



Efeitos da contração no açúcar e na 
pecuária.

• Com a queda do preço o açúcar se torna menos 
rentável e as unidades marginais vão a falência.

• Em ambas há uma involução econômica com a 
retração da divisão de trabalho e 
especialização, passando-se a um sistema de 
subsistência.



Contração Econômica e 
Expansão Territorial



Século XVII

• O século XVII foi um período de 
dificuldades.  A primeira metade foi 
tomado pela ocupação holandesa e na 
segunda o preço do açúcar caiu.

• A ocupação holandesa deu mais prejuízo 
a Portugal do que ao Brasil.  Parte da 
renda dos holandeses era retida no Brasil 
o que ajudou a desenvolver a vida urbana.



Século XVII

• Na época da prosperidade do açúcar houve a 
preocupação em estender os domínios 
portugueses o que levou à expansão territorial.

• Durante todo este período se ocupou e 
defendeu o Brasil de norte a sul.

• Maranhão, São Vicente e região sulina: pouco 
desenvolvimento



Século XVII

• Só a partir de 1700, com a descoberta de 
ouro a economia voltaria a atividade 
novamente.



CELSO FURTADO

O Ciclo da Mineração



Povoamento e Articulação das Regiões 
Meridionais

• Descoberta de ouro cerca 1700.
• Segundo Furtado Coroa enviou “ajuda técnica” 

para achar ouro.  
• Bandeiras já haviam aberto os caminhos.
• Reação ao ouro foi rápida.
• Houve migração interna do Nordeste e do Sul.  

Houve também deslocamento de fatores de 
produção, principalmente escravos.

• Houve imigração Portuguesa espontânea.



Povoamento e Articulação das Regiões 
Meridionais

• Furtado coloca que a economia da 
mineração apresentava uma estrutura 
fundamentalmente diferente da economia 
do açúcar.



A Economia Mineira

• “Se bem que a base da economia mineira 
também seja o trabalho escravo, por sua 
organização geral ela se diferencia amplamente 
da economia açucareira.  Os escravos em 
nenhum momento chegam a constituir maioria 
da população.  Por outro lado, a forma como se 
organiza o trabalho permite que o escravo tenha 
maior iniciativa e que circule em um meio social 
mais complexo.  Muitos escravos chegam a 
trabalhar por conta própria, comprometendo-se 
a pagar periodicamente uma quantia fixa a seu 
dono, o  que lhes abre a possibilidade de 
comprar a própria liberdade. ”



A Economia Mineira

Ano Total Livres Escravos % Livre

1550 15,000 6,000 9,000 40%

1600 100,000 40,000 60,000 40%

1660 184,000 73,600 110,400 40%

1700 300,000 120,000 180,000 40%

1766 1,500,000 780,000 720,000 52%

1776 2,700,000 1,404,000 1,296,000 52%

1800 3,660,000 1,903,200 1,756,800 52%

1808 4,051,000 2,835,700 1,215,300 70%



A Economia Mineira

• O ouro Brasileiro era de aluvião.  Isto gerava 
maiores oportunidades para indivíduos de 
pequenas posses do que ouro em minas.  Tinha 
implicações também para a ocupação da terra.

• Ocorreu especialização da regiões, ou seja, o 
efeito multiplicador da mineração foi maior do 
que o do açúcar.



A Economia Mineira

• Outras atividades:
• Gado e mulas.

– maior demanda do que no ciclo do açúcar;
– integrou as regiões do país;
– modelo principal-agente e demanda por mulas e 

cavalos.



- Fluxo de Renda
• Auge da produção de ouro ± 1760; 2,5 milhões de £ por 

ano. 
• Cerca 1780 caiu para menos de 1 milhão de £ por ano. 
• Renda da total da economia mineira  >3.6 milhões de £ 

por ano. 
• Renda per capita 12 £ por pessoa livre.  No açúcar foi 66 

£ por pessoa livre.  Porém era menos concentrada e 
tinha maior efeito multiplicador.



Por que não se atingiu o crescimento auto-
sustentado.

• Condições que propiciavam a produção interna 
de manufaturados:
– havia demanda derivada da atividade gerada pela 

mineração.
– havia um nível populacional alto; disperso mas 

reunido em torno de centros urbanos.
– a distância até os portos encarecia os produtos 

importados.



Por que não se atingiu o crescimento 
auto-sustentado.

• Dado que as condições eram propícias, 
por que não surgiu a produção no Brasil 
de bens manufaturados nesta época?

• Portugal proibia a implantação de 
indústrias manufatureiras no Brasil



Explicação do Furtado.

• “A causa principal possivelmente foi a 
própria incapacidade técnica dos 
imigrantes para iniciar atividades 
manufatureiras numa escala ponderável.”



Lógica do Furtado
Exportação do 

açúcar cai.
Dificuldades 

econômicas em 
Portugal. Não 

consegue 
importar

Reação dos 
produtores de 

vinho,

Dificuldades 
econômicas em 
Portugal. Não 

consegue 
importar

1684 fomento 
a manufaturas 

de têxteis.  
Protecionismo.

Quebra da 
manufatura 
Portuguesa

Tratado de Methuen 
em 1703. Ingleses 

reduzem tarifa sobre 
vinho português, e 

Portugal retirou 
embargo sobre 

tecidos Ingleses.

cont.

Realidade 
Paralela



Realidade Paralela - Não há ouro no Brasil
Não há ouro no 

Brasil.
Problemas de 

balanço de 
pagamentos em 

Portugal. 
Vinho não 

paga tecido.

Protecionismo 
é restaurado.

Tratado de 
Methuen é 
suspenso.

Desvalorização 
da Moeda 

Portuguesa.

Migrantes 
Portugueses no 
Brasil levariam 

técnicas e 
eventualmente 

surgiriam 
manufaturas no 

Brasil.

Manufatura 
Portuguesa começa a 

se desenvolver 
lentamente.



Realidade de Fato - Há ouro no Brasil
Ouro do Brasil 
permitiu que 

Portugal 
continuasse 
importando 

tecidos.

Tratado de 
Methuen 

permaneceu 
vigente.

Não surgem 
manufaturas no 

Brasil

Migrantes 
Portugueses 
não levaram 
técnicas ao 

Brasil.

Manufatura 
Portuguesa não 

se 
desenvolveu.



Importância do ouro Brasileiro 
para o desenvolvimento 
industrial e financeiro da 

Inglaterra.



- Regressão Econômica e Reversão à 
Subsistência.

• Com o fim do ouro o nível da atividade econômica caiu 
drasticamente.
– “Houvesse a economia mineira se desdobrado num 

sistema mais complexo, e as reações seguramente 
teriam sido diversas.  Na Austrália, três quartos de 
século depois, o desemprego causado pelo colapso 
da produção de ouro constituiu o ponto de partida da 
política protecionista que tornou possível a precoce 
industrialização deste país.”



- Regressão Econômica e Reversão à 
Subsistência.

• A medida que os sistema se descapitaliza há 
uma reversão à subsistência, ou seja uma 
divisão do trabalho ao contrário.

• Isso se fará sentir mais tarde no processo de 
desenvolvimento brasileiro



Efeitos da Economia Mineradora
• Aumento rápido da população colonial.
• Ampliação da ocupação territorial em direção ao 

interior.
• Propensão à urbanização.
• Formação de mercado interno.
• Acentuação da divisão social do trabalho.
• Estreitamento dos vínculos econômicos inter-

regionais



Efeitos da Economia 
Mineradora

• Influência na história de Portugal.
• Repercussão na economia européia, em 

particular na Inglaterra.
• Aguçamento da tensão entre Colônia e 

Metrópole.



Qual a tese aceita na literatura?

• “Se bem que a base da economia mineira também seja 
o trabalho escravo, por sua organização geral ela se 
diferencia amplamente da economia açucareira.  Os 
escravos em nenhum momento chegam a constituir 
maioria da população.  Por outro lado, a forma como se 
organiza o trabalho permite que o escravo tenha maior 
iniciativa e que circule em um meio social mais 
complexo.  Muitos escravos chegam a trabalhar por 
conta própria, comprometendo-se a pagar 
periodicamente uma quantia fixa a seu dono, o  que lhes 
abre a possibilidade de comprar a própria liberdade. ”



População de Minas Gerais

Anos Brancos % sobre a
população

total

Negros
escravos e

forros

% sobre a
população

total
1776 70.664 22% 166.488 51%
1821 131.047 25% 211.548 41%



Interesse da Coroa

“A própria Coroa interessou-se em garantir oportunidades à 
gente mais pobre, pois não convinha à Corte de Lisboa que 
se repetisse na mineração o processo de repartição que 
resultara na formação de latifúndios incultos.  Ao invés de 
permitir que um punhado de privilegiados açambarcasse 
jazidas minerais numa extensão superior à sua capacidade de 
exploração, cuidou a Coroa de incentivar o maior número 
possível de mineradores, com vistas obviamente à extração 
de mais elevadas quantidades de metal precioso.”



Regras da Economia Mineradora

• Era concedido duas braças de terra aurífera por 
cada escravo que se possuísse.

• Aqueles com mais recursos teriam mais 
escravos e receberiam portanto mais terra 
conseguindo assim extrair mais ouro.

• Poucos conseguiram subir a escala social.



Regras da Economia Mineradora

• Para mover montanhas e secar rios era 
necessário ter muitos escravos.  Os que tinham 
este capital é que conseguiam extrair a maioria 
do ouro.

• Os faiscadores na realidade ficavam com as 
“migalhas”.



Dados de proprietários em Minas Gerais - 
1717

De 1 a 9
escravos

De 10 a 19
escravos

De 20 a mais
escravos

Total

No de
proprietários

442 75 27 544

No de escravos 1.556 923 788 3.267
% sobre o total
de proprietários

81,2% 13,8% 5,0% 100%

% sobre o total
de escravos

47,6% 28,3% 24,1% 100%

Média de
escravos por
proprietário

3,5 12,3 29,1 6,0



Dados de proprietários em Minas 
Gerais - 1717

De 1 a 9
escravos

De 10 a 19
escravos

De 20 a mais
escravos

Total

No de
proprietários

442 75 27 544

No de escravos 1.556 923 788 3.267
% sobre o total
de proprietários

81,2% 13,8% 5,0% 100%

% sobre o total
de escravos

47,6% 28,3% 24,1% 100%

Média de
escravos por
proprietário

3,5 12,3 29,1 6,0

18,8% dos proprietários tinham 
direito a 52,4% das lavras auríferas.



Dados de proprietários em Minas 
Gerais - 1717

De 1 a 9
escravos

De 10 a 19
escravos

De 20 a mais
escravos

Total

No de
proprietários

442 75 27 544

No de escravos 1.556 923 788 3.267
% sobre o total
de proprietários

81,2% 13,8% 5,0% 100%

% sobre o total
de escravos

47,6% 28,3% 24,1% 100%

Média de
escravos por
proprietário

3,5 12,3 29,1 6,0

Por outro lado haviam 
amplas oportunidades 

para pessoas de poucas 
posses



Dados de proprietários em Minas Gerais 
1814

De 1 a 9
escravos

De 10 a 19
escravos

De 20 a mais
escravos

Total

No de
proprietários

312 103 94 509

No de escravos 1,886 1,306 3,301 6,493
% sobre o total
de proprietários

61,4% 20,2% 18,4% 100%

% sobre o total
de escravos

29,0% 20,1% 50,9% 100%

Média de
escravos por
proprietário

6,0 12,7 36,2 12,7

38,6% dos proprietários 
detém 80% das lavras.



Dados de proprietários em Minas Gerais 1814 - 
Proprietários com mais de 50 escravos

Proprietários % sobre o
total

Escravos % sobre o
total

Média de
escravos por
proprietário

17 3,3 1,188 18,3 69,8



Faiscadores

• Para Furtado esta possibilidade significava a 
existência de oportunidades econômicas mesmo 
para os mais pobres.

• Para Gorender a existência de faiscadores era o 
resultado de um sistema desigual.  Faiscadores 
apareceriam nos períodos de decadência da 
mineração.

• Comparação com camelôs. 



O Escravismo na Mineração

• Com a descoberta de ouro os escravos foram 
transferidos de outras atividades à região do 
ouro.

• “… as minas absorviam escravos, cavalos e 
bois e até trabalhadores qualificados 
necessários aos engenhos.”

• No começo a Coroa tentou coibir mas em 1706 
desistiu.



O Escravismo na Mineração

• O preço do escravo subiu inicialmente 
mas como a oferta era elástica este efeito 
foi de pouca duração.



Regras de alocação das lavras.
• Regimento de  abril de 1702: Só teriam direito a 

uma data inteira de 30 braças de terreno 
aurífero os proprietários de um mínimo de 12 
escravos, cabendo aos demais duas braças e 
meia por por escravo.

• Isto é evidência para Gorender da correlação 
essencial entre escravismo e mineração.



Regras de alocação das lavras.

• As datas deveriam começar a ser lavradas 
dentro do prazo de 40 dias, sob pena de 
perda delas para a Fazenda Real, exceto 
em casos de dificuldade for a do comum. 



Tributação na Mineração.
• 1700 foram enviados os primeiros provedores 

para receber os quintos.  Era necessário uma 
guia para exportar.  Haviam registros nas 
estradas.

• Em 1713 o governador quis construir uma casa 
de fundição e mineradores ofereceram 30 
arrobas de finta.  Em 1718 a finta abaixou para 
25 arrobas.



Tributação na Mineração.

• Casas de fundição começaram em 1725.  Em 
1730 o quinto foi abaixado para 12% para 
reduzir a fraude.

• Em 1735 foi usado imposto de capacitação de 
17 gramas de ouro por escravo.  Como haviam 
100.000 escravos isto deveria render 113 
arrobas no auge.



Tributação na Mineração.

• Em 1750 voltou o quinto e as casas de fundição.
• Arrecadação:

– 1759 116 arrobas
– 1766 começou a cair
– 1777 70 arrobas
– 1808 30 arrobas
– 1819 7 arrobas
– 1820 2 arrobas



Escravismo na Mineração

Anos Escravos Livres Total % de escravos
no total

1742 94.128 80.000 174.128 54%
1776 163.240 156.529 319.769 51%
1786 174.135 188.712 362.847 48%



Alforrias

• “Alguns escravos trabalhavam como 
faiscadores com o consentimento dos 
senhores em troca de pagamento de uma 
renda fixa.”



Alforrias
• Para Gorender as alforrias atingiam 

principalmente mulheres e velhos e não 
representavam uma possibilidade realista à 
maioria dos escravos.

• Dois processo de alforria institucionalizados:
– achar diamante de 20 quilates ou mais.
– Delatar dono que traficasse diamantes.



Alforrias

• “A conclusão a tirar consiste em que a 
mineração, por si mesma induzia à 
escravidão.  O que multiplicou o número de 
alforrias - sem afetar as bases do regime 
escravista - não foi propriamente a mineração, 
porém sua decadência.”

• Em 1786 34% da população total era forros.
• Em 1808 este número sobe para 41%.



Condições de trabalho dos escravos.

• A maioria dos escravos não trabalhava como 
autônomo e sim coletivamente.
– trabalho coletivo sob vigilância de feitores.
– água fria.
– dentro de minas.
– transporte de cascalho.
– mortalidade alta.
– acidentes.



A economia posterior à mineração.

• Para Furtado o fim da mineração trouxe um processo 
de involução atrofiante e desarticulação.

• Para Gorender este processo foi setorial e transitório. 
 A agropecuária que cresceu em Minas Gerais como 
efeito indireto da mineração teria continuado após o 
fim da mineração, especialmente com a transferência 
da Corte ao Rio de Janeiro em 1808, e com o 
surgimento do café.



Encerramento da Etapa Colonial

• Ocupação Holandesa 1630 - 1650.
• Associação de Portugal à Espanha                      

                                              ± 1580-1640.
• Em 1661 a Espanha ainda não havia 

reconhecido a separação e Portugal ainda 
estava negociando a paz com a Holanda.

• Portugal pagou indenizações à Holanda



Situação de Portugal na segunda metade do 
Século XVII.

• Perdeu posição na Ásia. 
• Recuperação da ocupação Holandesa.
• Preço do açúcar em queda.
• Enfrentamentos com Espanha e Holanda.
• Conclusão - Portugal não podia ficar em posição 

neutra.  Precisava se aliar > Inglaterra.



Acordos de Portugal com a Inglaterra

• Tratados em 1642, 1654 e 1661.
• Espírito dos tratados: Portugal fazia concessões 

econômicas em troca de promessas e garantias 
políticas.

• Concessões econômicas: jurisdição extra-
territorial, liberdade de comércio, vantagens 
tarifárias.

• Em clausula do tratado de 1661 os ingleses 
prometiam defender as colônias portuguesas 
contra qualquer inimigo.



• Moeda portuguesa desvaloriza.
• Fomenta a produção interna de tecidos, e 

surge um setor manufatureiro incipiente.
• 1703 - Tratado de Methuen.

Situação de Portugal na segunda metade do 
Século XVII.



“Esse acordo significou para Portugal renunciar 
a todo desenvolvimento manufatureiro e 

implicou transferir para a Inglaterra o impulso 
dinâmico criado pela produção aurífera no 
Brasil.  Graças a este acordo, entretanto, 

Portugal conservou uma sólida posição política 
numa etapa que resultou ser fundamental para 

a consolidação definitiva do território de sua 
colônia americana.” Furtado pg.34.



O próprio Methuen negociou a entrada de 
Portugal na guerra que garantiu a sua 

participação na conferência de Utrecht.
Nesta conferência Portugal consolidou 
sua posse exclusiva do Amazonas e da 

colônia de Sacramento.



Efeitos do ouro
• Portugal: entreposto → tributação e comércio.
• Brasil: Expansão geográfica e demográfica.
• Inglaterra

– estímulo ao desenvolvimento manufatureiro.
– capacidade de importar.
– concentração de reservas, principal centro financeiro 

da  Europa.



“A Portugal entretanto, a economia do ouro 
proporcionou apenas uma aparência de 

riqueza, repetindo o pequeno reino a 
experiência da Espanha no século anterior.  

Como agudamente observou Pombal…o ouro 
era uma riqueza puramente fictícia para 

Portugal: os próprios negros que trabalhavam 
nas minas tinham que ser vestidos pelos 

ingleses.  



  

Economia do ouro

• Contudo nem mesmo Pombal que tinha uma visão 
lúcida da situação da dependência política em que 
vivia seu país e uma vontade de ferro, conseguiu 
modificar fundamentalmente as relações com a 
Inglaterra.  Na verdade, essas relações constituíam 
uma ordem superior das coisas sem a qual não seria 
fácil explicar a sobrevivência do pequeno reino como 
Metrópole de um dos mais ricos impérios coloniais da 
época.” Furtado Pg. 35.



Fim do Século XVIII
• Fim do ciclo do ouro no Brasil.
• Revolução Industrial na Inglaterra.
• Adam Smith.
• Agora Inglaterra precisa de mercados.
• Ideologia liberal - contra protecionismo.
• Em 1786 a Inglaterra reduz a tarifa de vinho 

para a França e para Portugal sem ferir o 
Tratado de Methuen.



Independência do Brasil
• Coroa Portuguesa no Brasil 1808.
• Abertura dos portos.
• Coroa Portuguesa temia reconhecimento de 

governo francês em Portugal.
• Acordos com Ingleses visam o não 

reconhecimentos.
• Novamente privilégios econômicos em troca de 

garantias políticas.  



Independência do Brasil

• Independência sem descontinuidade 
transferiu privilégios Ingleses de Portugal 
para o Brasil.  Passivo Colonial.

• Independência não podia ser vista como 
agressão a Portugal.  Ocorreu sem traumas.



Independência do Brasil
Ligação com a Inglaterra continua até 
meados do século XIX.  Então começa 

a associação com os EUA.
Segunda metade do século XIX pode 

ser vista como transição econômica do 
Brasil e a primeira metade como 

transição política.



Economia no final do
 século XVIII

• Renda per capita 50 dólares, nível mais baixo 
da história do Brasil.

• Constelação de sistemas frouxamente 
articulados  > açúcar, ouro, pecuária.

• Pará e Maranhão sistemas isolados.
• Maranhão teve breve prosperidade devido ao 

arroz e guerra da independência Americana.  



Economia no final do
 século XVIII

• Revolução Francesa e desarticulação do 
açúcar no Haiti favoreceu brevemente o 
açúcar a partir de 1789.  



Situação do País

Passivo Colonial, Crise financeira 
e Instabilidade Política.



Passivo Colonial

• Abertura dos Portos como uma imposição 
dos fatos.

• Tratados:
– 1810 - extra territorialidade, tarifas    

preferenciais.
– 1822 - separação definitiva de Portugal.
– 1827 - (pós-independência) renova vantagens 

econômicas. 



Passivo Colonial

• Eliminação do poder de D. Pedro I em 1831 e 
ascensão definitiva da classe colonial 
dominante da grande agricultura de 
exportação.

• Passivo colonial foi uma consequência 
natural da forma como se processou a 
independência.

• Não houve fragmentação territorial.  
Interesses regionais eram mais fortes do que 
interesse nacional.



Passivo Colonial
• Eliminação do poder de D. Pedro I em 1831 e 

ascensão definitiva da classe colonial dominante da 
grande agricultura de exportação.

• Passivo colonial foi uma consequência natural da 
forma como se processou a independência.

• Não houve fragmentação territorial.  Interesses 
regionais eram mais fortes do que interesse nacional. 
A vinda da Corte ajuda a manter a integridade.



  

Processo de Independência
• A crise do sistema colonial e os efeitos 

econômicos da independência não alteram o 
caráter escravista da produção colonial, mas 
permite mudanças que decorrem da constituição 
do Estado Nacional



  

Novo estado

• Limitações políticas e financeiras limitam o 
poder de atuação > gastos com firmação 
do aparelho administrativo e despesas 
militares para consolidação da 
independência em Portugal



  

Transformações
• > reintegração aos fluxos do comércio 

internacional:
• > expansão do consumo de café;
• > aumento da receita de exportações > 

investimento industrial e obras de infra estrutura 
e urbanização;

• Empresário cafeeiro
• Extinção do tráfico internacional de escravos em 

1850 > problemas de mão-de-obra



  

Transformações

• > experiência dom a imigração > conflitos entre 
fazendeiros e imigrantes > colonato (imigrantes 
tornam-se colonos);

• > renda monetária > limpeza do cafezal e 
colheita de café;

• > direito de cultivo > o trabalho assalariado do 
imigrante europeu na economia cafeeira cria o 
mercado interno >> condição essencial para a 
expansão industrial;



Exercício:

O atraso do Brasil se deve 
aos privilégios concedidos à 

Inglaterra?



Exercício

Em outras palavras:
Se não tivesse sido pelos acordos o Brasil 
teria podido fomentar sua industrialização 
através de protecionismo e com isto ter 

adiantado seu processo de desenvolvimento 
em quase um século?



Protecionismo no século XIX ?
• A classe dominante era agrícola e não tinha 

interesses no comércio.
• Esta classe queria a independência mas não 

tinha interesse em industrialização.
• Esta classe conflitava com os interesses de 

Portugal (um entreposto)  mas não com os 
interesses ingleses (comprador de produtos 
tropicais e vendedor de manufaturados).



Protecionismo no século XIX?

• Inglaterra forçou a abolição (fim do tráfico) 
para favorecer suas colônias Antilhanas.



“Portanto, não se pode afirmar que, 
se o governo brasileiro houvesse 

gozado de plena liberdade de ação, 
o desenvolvimento econômico do 

país teria sido muito intenso.” 
Furtado pg.96.



Efeitos dos Tratados.
• Tarifas baixas implicavam arrecadação baixa do 

imposto de importação.
• Uma classe agrícola exportadora não taxaria 

exportações.
• As despesas de uma nova nação eram altas.
• Rebeliões, guerra civil são reflexos da escassez 

de recursos, e ao mesmo tempo geravam 
maiores despesas.



Efeitos dos Tratados.
• O café, ainda incipiente, gera um núcleo de 

estabilidade na região central.
• Com déficits orçamentários a solução é emissão 

de papel moeda o que gerou inflação e 
desvalorização da moeda.

• Os custos da inflação incidiam sobre a 
população em geral que consumia um alta 
fração de importados.



Efeitos dos Tratados.

• Em 1844 o tratado que restringia as tarifas 
expira e não é renovado.  Isto permite a 
elevação das tarifas e aumento da 
arrecadação.



Acordos Comerciais
“As observações anteriores põem em evidência as 

dificuldades criadas indiretamente pelas 
limitações impostas ao governo brasileiro nos 
acordos comerciais com a Inglaterra, firmados 
entre 1810 e 1827. Não parece ter fundamento 
a crítica corrente que se faz a estes acordos, 
segundo a qual eles impossibilitaram a 
industrialização do Brasil nesta etapa, retirando 
das mãos do governo o instrumento do 
protecionismo.”



Acordos comerciais
• Preço de exportações em baixa.
• Maiores gastos com independência.
• Emissão de moeda e inflação.
• Exclusão do entreposto portuguesa.  
• Aumento das importações.
• Pressão sobre balança de pagamentos.
• Desvalorização da moeda.



Exercício: efeitos de uma desvalorização
• Preço de um carro importado US$10.000
• Taxa de câmbio 1,20 R$/US$
• Preço em Reais = R$12.000
• Suponha uma desvalorização para 1,60 R$/US$
• Agora preço em Reais = R$16.000
• Resultado: desvalorização encarece as 

importações, logo favorece a produção local.



Efeitos de uma desvalorização
• Preço de uma saca de café nos EUA US$ 

50
• Taxa de câmbio 1,20 R$/US$
• Preço em Reais = R$ 60
• Suponha uma desvalorização para 1,60 R$/

US$
• Agora preço em Reais = R$ 80
• Resultado: desvalorização aumenta a 

receita do exportador.



“Por que se industrializaram os EUA no 
século XIX, emparelhando-se com as 
nações européias enquanto o Brasil 

evoluía no sentido de transformar-se no 
século XX em uma vasta região 

subdesenvolvida?”



Respostas:

• Inferioridade de raça.
• Inferioridade de clima?
• Explicação econômica.



Resposta de Furtado:

• Na época da independência (1776) a 
classe dominante nos EUA era de 
pequenos agricultores e grandes 
comerciantes urbanos.

• No Brasil eram os grandes agricultores 
escravistas.



Resposta de Furtado:

• Mesmo antes da independência o norte 
dos EUA produziam bens manufaturados 
que não competiam com a Metrópole.  
Permitia-se a produção de ferro mas não 
de aço.  Eventualmente passaram a 
concorrer com a Metrópole.  Isto 
contribuiu para o movimento de 
independência.



Resposta de Furtado:
• Guerra da independência e transtornos na 

Europa permitiram crescimento da indústria 
nacional americana.

• No entanto o principal ingrediente da 
industrialização americana foi o algodão.

• Revolução industrial gerou demanda mundial 
por algodão.  EUA tinha vantagens 
comparativas (terra, clima e escravidão).



Resposta do Furtado:
• Consumo de algodão em 1780: 2.000 ton.
• Consumo de algodão em 1850: 250.000 ton.
• Efeitos do algodão:

– metade das exportações americanas
– incorporação de terras.
– incentivo à imigração e migração ao oeste.
– baixa dos preços dos tecidos.



Resposta de Furtado:

• Tarifa sobre tecidos importados nos EUA em 
1789: 5%

• Tarifa média sobre outras mercadorias em 1789: 
8,5%

• Tarifa sobre tecidos importados nos EUA em 
1808 (indústria têxtil já consolidada): 17.5%



Papel do Estado nos EUA no século 
XIX

• Primeira metade do século o Estado teve 
um papel importante na criação de infra-
estrutura e fomento direto a atividades 
básicas.

• Na segunda metade prevalece a ideologia 
da não intromissão do Estado na esfera 
econômica.



Efeitos de protecionismo em 
diferentes etapas do desenvolvimento.

Brasil antes de 
1900

Brasil 1900 a 
1970

Brasil 1980 a hoje

Indústria 
desenvolvida

Indústria 
incipiente

O país não tem os 
ingredientes essenciais 
para o surgimento de  

indústrias.

Protecionismo 
gera custos 

maiores do que 
benefícios

Protecionismo 
contribui para a 
industrialização.

Protecionismo não 
é capaz de iniciar 
uma industriali- 

zação.



Declínio a longo prazo do 
nível de renda: Primeira 
metade do século XIX.



“Condição básica para o desenvolvimento 
da economia brasileira, na primeira 
metade do século XIX, teria sido a 
expansão das suas exportações.  

Fomentar a industrialização nessa época, 
sem o apoio de uma capacidade de 
importar em expansão, seria tentar o 

impossível num país totalmente carente 
de base técnica.”



“Cabe reconhecer que dificultar a entrada 
no país de um produto cujo preço 

apresentava tão grande declínio seria 
reduzir substancialmente a renda real da 

população numa etapa em que esta 
atravessava grandes dificuldades. ”



“A causa principal do grande 
atraso relativo da economia 

brasileira na primeira metade do 
século XIX, foi portanto, o 
estancamento das suas 

exportações. ”



Exportações brasileiras primeira 
metade do século XIX

• Crescimento anual médio das exportações 
brasileiras: 0,8 %

• Crescimento anual da população: 1,3% 
• Açúcar (1821-30 a 1841-50): valor exportado 

24%↑  exportando 2 vezes mais.  
• Algodão valor exportado ↓ metade
• Fumo valor exportado estável.
• Couro dobro da quantidade exportada para 

receber 12% menos.



Exportações brasileiras primeira metade do 
século XIX

• Termos de intercâmbio caíram.
– preços das exportações ↓ 40%
– preço das importações estável.
– Logo termos de intercâmbio ↓ 40%.
– A renda real gerada pelas exportações cresceu 40% 

menos que o volume físico delas.
– Renda per capita do Brasil 43 dólares.



“… para superar a etapa de 
estagnação o Brasil necessitava 

reintegrar-se nas linhas em 
expansão do comércio 

internacional.”



Outra alternativa para o país crescer 
seria  através da entrada de capitais 

externos (investimento ou 
empréstimos).  Porém isto seria 

difícil em uma economia estagnada. 
Mesmo projetos mais atraentes 

(ferrovias) requeriam garantia de 
juros. 



Quais as possibilidades de se reintegrar nas 
correntes em expansão do comércio exterior?

• Açúcar: competição de Louisiana (EUA), Cuba, 
beterraba na Europa.

• Algodão: EUA 
• Fumo: EUA, perdeu mercado africano com fim do 

tráfico.
• Couros: Rio da Prata.
• Arroz: EUA
• Cacau: demanda incipiente.



Café

• Introduzido no Brasil no início do século 
XVII.

• Na época da independência o café 
compunha 18% das exportações e em 
1840 já era o principal produto exportado 
com 40% das exportações.



Fatores que propiciaram o crescimento da 
produção do café no Brasil

• Clima e terra.  Região do Rio de Janeiro.
• Recursos pré-existentes e capacidade ociosa 

em mulas e escravo.
• Evolução da demanda.  O preço caiu entre 1820 

e 1845 mas mesmo assim a quantidade 
exportada quintuplicou.  Após 1850 os preços e 
a demanda sobem dramaticamente.

• O café requer um nível menor de capital do que 
o açúcar.



Nova classe de empresários
• No açúcar os produtores eram separados da 

comercialização.
• No café atuavam no processo inteiro: compra de terra, 

recrutamento de mão de obra, organização e direção 
da produção, transporte interno, comercialização nos 
portos, contatos oficiais, interferência na política 
financeira e econômica.



  

Nova classe de empresários

• Furtado: “…uma nova classe dirigente” 
que utilizou o controle sobre o governo 
para alcançar objetivos perfeitamente 
definidos de uma política.



O Problema da Mão de Obra

Oferta Interna Potencial



O Problema da Mão de Obra

• Oferta de mão de obra era inelástica.
• Número de escravos no Brasil:

– 1800 ----------- 1 milhão
– 1872 ----------- 1,5 milhão

• Número de escravos nos EUA:
– 1800 ----------- 1 milhão
– 1860 ----------- 4 milhões

Importou mais de 750.000 
escravos neste período. Logo 
mortalidade > natalidade

Importou 320.000 escravos



• Por que a diferença?
• Por que havia crescimento vegetativo nos 

EUA e não no Brasil?
• Não havia criação de escravos nem no 

Brasil nem nos EUA.  Por que não?

O Problema da Mão de Obra



• Fim do tráfico transatlântico de escravos em 
1850.  
– 1845-49 importou-se 48 mil escravos por ano, depois 

a importação (contrabando) foi quase nulo. 
Dependência da economia brasileira em mão de 
obra.

O Problema da Mão de Obra



• 1781-90 16.090
• 1791-1800 23.370
• 1801-1810 24.140
• 1811-1820 32.770
• 1821-1830 43.140
• 1831-1840 33.430
• 1841-1850 37.840
• 1851-1855 900

Estimativa de desembarque de 
escravos no Brasil



• Quais as soluções possíveis para o 
problema?
– I - Mão de obra do setor de subsistência.

Caboclo, roça, queima e racionalidade 
econômica.

Vínculos sociais, dono da terra e oposição ao 
recrutamento dessa mão de obra.

Salários como forma de recrutamento.

O Problema da Mão de Obra



• Quais as soluções possíveis para o 
problema?

– II- Mão de Obra das áreas urbanas.
Problemas com a adaptação ao trabalho 

agrícola.

O Problema da Mão de Obra



Imigração Européia

Como solução para o problema 
da mão-de-obra



Imigração Européia

• Como estabelecer esta imigração?
• Imigração Européia nos EUA:

– grandes fluxos no século XIX.
– não era para a grande lavoura.
– espaço nos navios de retorno.
– complementaridade com as plantações.
– oportunidades para imigrantes.



Imigração Européia
• Colonização inicial no Brasil:

– baseadas na idéia da superioridade “racial” 
dos outros países europeus sobre Portugal.

– altos gastos.
– as colônias não se tornavam auto-

sustentáveis.
– Por que? Leis, clima, mercado?
– Fracassos levaram a um movimento contra a 

imigração européia para o Brasil.



Imigração Européia

• A partir de 1870 o governo passou a financiar o 
transporte de imigrantes para a lavoura cafeeira.

• O fazendeiro cobria os gastos de adaptação do 
imigrante e providenciava  um pedaço de terra.

• A explosão da demanda do café foi decisiva 
para o sucesso do esquema.



Imigração Européia

• Crise no sul da Itália aumentou a oferta de 
imigrantes.

• Número de imigrantes para o Brasil
– 1870-1879 13 mil
– 1880-1889 184 mil
– 1890-1899 609 mil



  

Amazônia

•  economia 
• Mão-de-obra 



Ciclo da borracha

• Sistema de extração de produtos 
amazônicos dos jesuítas entra em 
decadência no final do século XVIII.  
Produto principal cacau.

• Problema principal mão de obra e 
demanda.



Ciclo da borracha
• Exportação de borracha (início 1820):

–  1840-49  460 toneladas anuais  £45
– 1850-1859 1.900 toneladas anuais  £118
– 1860-1869 3.700 toneladas anuais  £182
– 1870-1879 6.000 toneladas anuais
– 1880-1889 11.000 toneladas anuais
– 1890-1889 21.000 toneladas anuais
– 1900-1909 35.000 toneladas anuais
– 1910-11  £512
– Após 1917       menos de £100



Ciclo da borracha
A demanda por pneus cresceu muito de 1890 a 1940 

quando a indústria de automóveis foi um dos centros 
dinâmicos das economias industrializadas.

• Três fases da borracha:
– 1a fase - solução a curto prazo, produção na 

Amazônia de forma extrativa.
– 2a fase - solução economicamente racional, produção 

onde houvesse maior infra-estrutura e oferta de mão 
de obra.

– 3a fase - ??



Ciclo da borracha

• Três fases da borracha:
– 1a fase - solução a curto prazo, produção na 

Amazônia de forma extrativa.
– 2a fase - solução economicamente racional, produção 

onde houvesse maior infra-estrutura e oferta de mão 
de obra.

– 3a fase - borracha sintética.



Ciclo da Borracha

• Imigração para a Amazônia 260.000 pessoas de 1872 a 
1900.  A maior parte deste fluxo foi proveniente do 
Nordeste.

• Evidência de que estoque de mão de obra interno 
poderia ter sido uma solução para o café.

• Furtado compara a imigração européia para a região do 
café com a migração nordestina para a região da 
borracha.  Os últimos sofreram “um isolamento que 
talvez nenhum outro sistema econômico haja imposto ao 
homem.”



Eliminação do Trabalho 
Escravo

Efeitos econômicos



Efeitos da abolição

• Efeitos econômicos e efeitos sociais.
• Hecatombe social. Comparação com 

reforma agrária ou abertura comercial.
• Quais os efeitos da abolição sobre:

– distribuição da renda
– organização da produção



Dois cenários extremos
• Cenário I
• Suponha uma região sem terra livre (por 

exemplo uma ilha).
• Com abolição escravos viram 

assalariados porém salário é baixo por 
que não há outras alternativas de 
emprego.

• A distribuição de renda pouco se altera.
• A organização da produção pouco se 

altera pois os preços relativos de trabalho, 
capital e terra não mudam.



Dois cenários extremos
• Cenário II
• Suponha uma região com terra abundante.
• Com abolição escravos podem buscar terra 

livre.  Fazendeiros teriam de oferecer salários 
mais altos para manter-los nas fazendas.

• Há uma redistribuição de renda a favor dos ex-
escravos.

• A organização da produção pode alterar pois o 
preço de trabalho está mais caro relativo ao 
preço de capital e terra.



O Brasil se aproxima mais de 
qual cenário?



• Região do açúcar se aproxima mais do 
cenário I.  Pouca terra livre e pouca 
demanda por mão de obra.

• A região do café se aproxima mais do 
cenário II.  Havia possibilidade de 
migração e obtenção de terra para 
subsistência e salários foram maiores.

O Brasil se aproxima mais de qual 
cenário?



• Na prática a imigração européia mitigou a 
redistribuição a favor dos ex-escravos.

• Furtado nota a desvantagem dos ex-
escravos em competir com os imigrantes 
europeus.

O Brasil se aproxima mais de qual 
cenário?



“Abolido o trabalho escravo, 
praticamente em nenhuma parte 

houve modificações de real 
significância na forma de 

organização da produção e mesmo 
na distribuição da renda.”



“Escravidão Brasileira: Uma 
Análise Econômica
A sociedade escravocrata



Estudo da Escravidão
• Assunto amplamente estudado.
• Pode ser analisado em seus diversos aspectos: 

sociológico, demográfico, antropológico, 
econômico, e outros.

• Mesmo sua análise econômica pode ser, 
macroeconômica, microeconômica, 
contabilidade nacional e outros.

• enfoque micro.



Estudo da Escravidão

• Literatura brasileira de escravidão:
– “incompatibilidade entre o trabalho escravo e 

a racionalidade capitalista”
– trabalho escravo é menos eficiente que o 

trabalho assalariado.  Por que?
– portanto a escravidão eventualmente deixaria 

de ser usada.
– FHC, Octávio Ianni, Caio Prado Jr.



Tipos de Tarefas

• Atividades intensivas em esforço:
– trabalho em equipe, força física, carregar pedras, 

cavar valas, plantio de cana, etc.
– podem ser avaliadas em termos quantitativos 

(baixo custo de monitoração).

Incentivos negativos são mais eficientes do ponto de 
vista econômico.  

Punições, castigos, suspensão de direitos.



Tipos de Tarefas

• Atividade intensivas em atenção (ou 
habilidade):
– elemento qualitativo é mais importante.
– trabalho doméstico, mineração de ouro e 

diamantes em lavras, possibilidades de 
sabotagem, etc.

– alto custo de monitoração.
Incentivos positivos são mais eficientes do ponto de 

vista econômico.  
Remuneração ou recompensa.



Manumissão
• Incentivos positivos abrem a possibilidade a um 

escravo poupar para comprar sua liberdade.
• Se escravos forem movidos pelo desejos de 

comprar sua liberdade eles trabalharão com 
mais afinco e portanto pode-se argumentar que 
sua produtividade pode ser maior do que aquela 
dos trabalhadores livres.

• Portanto  em ambos tipos de atividades trabalho 
escravo pode ser mais eficiente do que trabalho 
livre.



Decisão entre comprar escravos e contratar 
trabalhadores assalariados

• Escravos serão preferidos (tudo mais constante):
– quanto maior o diferencial de produtividade dos 

escravos.
– quanto mais alto o salário.
– quanto menores o preço dos escravos.
– quanto menores os custos de coação.
– quanto menores as taxas de juros.



Análise Empírica.

A produtividade dos escravos em atividades 
intensivas em atenção é maior do que a 
produtividade do trabalhador assalariado.

A produtividade dos escravos em atividades 
intensivas em esforço também é maior do que a 
produtividade do trabalhador assalariado.



Escravos na economia do açúcar
• A maioria dos escravos no açúcar eram 

escravos de enxada e foice.
• Trabalho em equipe reduz custo de 

monitoração.
• Gilberto Freyre natureza benevolente do 

escravismo no açúcar no Brasil.
• Trabalho em período integral (máximo 

biológico) e durante todo o ano.



Escravos na economia do açúcar

• Uso de trabalho assalariado no açúcar ocorreu 
quando o preço dos escravos cresceu (em 
regiões da Bahia e Pernambuco).

• Escravos eram substituídos primeiro onde eram 
menos produtivos vis a vis trabalho assalariado.  
Por exemplo onde a terra era mais fértil e onde 
as tarefas eram mais intensivas em esforço se 
usava mais escravos.

• Algodão por exemplo usou trabalho assalariado 
primeiro.



Escravos na economia do café

• O café envolve trabalho intensivo em esforço, capinas, 
limpezas, colheita.  Não se observa incentivos positivos.

• Por que não se usou trabalho assalariado antes no café.  
Escravos eram mais produtivos do que trabalhadores livres por 
se tratar de tarefa intensiva em esforço.

• Com o aumento do preço dos escravos eles passaram a ser 
usados mais onde eram mais produtivos, cultivo do cafezal em 
vez de operações auxiliares como edificações. 

• Houve deslocamento de escravos das áreas urbanas para as 
rurais.



Escravos em outras atividades:
pecuária, mineração, atividades urbanas

• Pecuária: intensiva em atenção (alto custo 
de monitoração).
– Haviam fazendas com escravos.  

• Mineração: intensiva em atenção.  
– Incentivos positivos, prêmios, alforrias.



Escravos em outras atividades:
pecuária, mineração, atividades urbanas

• Escravidão doméstica e urbana:
– recompensas monetárias, alforrias. Haviam 

fazendas com escravos. 
– Escravidão na Indústria.
– Não era observado (exceto ferro).
– Podia ser usado dependendo do custo.



Trabalho escravo
• Escravidão nos EUA. Sul - algodão e fumo.
• Economias de escala só eram atingidas com 

uso de escravos.  Homens livres não se 
combinavam para atingi-las pois implicava em 
custos muito alto.

• Em determinadas situações escravos recebiam 
uma renda superior a produtores livres na 
produção do mesmo bem.



Trabalho escravo

• Renda pecuniária.
• Renda não-pecuniária.
• Escravos não tinham escolha sobre 

incorrer perda não pecuniária.
• Pode-se compensar a perda não 

pecuniária com pagamento ou usar força.  



Trabalho escravo
• Começa-se geralmente com força, mas devido a 

retornos decrescentes, eventualmente usa-se 
incentivos positivos.

• Um escravo recebia 15% a mais de renda que 
um trabalhador livre. 

• 20% do ganho devido às economias de escala 
iam para os escravos.

• Analistas erraram ao interpretar isto como sendo 
evidência de escravos representarem um custo 
maior do que trabalho livre.



  

 
CAFÉ

• ECONOMIA CAFEEIRA E FORMAÇÃO 
SOCIAL



Posição da Literatura

• Celso Furtado (Capítulo XX) - Nova classe de 
senhores.  Sem destinguir entre regiões ou 
fases.

• Sergio Buarque de Holanda - (Raizes do Brasil) 
- cafeicultores eram uma “nova raça de 
senhores rurais” desapegada da terra e da 
rotina rural.  Começaram em uma época em que 
o fim da escravidão dificultava a obtenção de 
escravos.



Posição da Literatura
• Fernando Henrique Cardoso - O 

empresário paulista “perdia sua condição 
de senhor para se tornar empresário 
capitalista.”

• Octávio Ianni - a fazenda do Oeste 
Paulista se transformou em uma empresa. 
 Acredita na incompatibilidade entre o 
escravo e o lucro.



Posição da Literatura
• Paula Bieguelman - Movimento abolicionista 

teria sido uma consequência da necessidade de 
gerar um mercado interno através da imigração 
e uso de mão de obra assalariada.

• Boris Fausto - O uso de escravos pela 
burguesia do café era uma “opção de 
emergência enquanto ensaiava a implantação 
do trabalho livre.”



Posição da Literatura
• Warren Dean - A singularidade do 

fazendeiro do Oeste Paulista seria 
derivada de fatores situacionais; 
itinerantismo e necessidade de conformar-
se às exigências de uma economia de 
mercado e à mão de obra livre.  Não teria 
sido uma perspectiva nova que levou à 
utilização de mão de obra livre mas o 
contrário.



Exportação do Café 

Decênios Toneladas

1881-1890

1861-1870

1870-1880

1.575.180

1.027.260
  584.640

   190.680

 1851-1860

3.199.560

2.180.160
1.730.820

1821-1830
1831-1840

1841-1850



Exportação por Região

1852/53 a
1856/57

1862/63 a
1866/67

1872/73 a
1876/77

1882/83 a
1886/87

Nordeste 34,2 40,9 25,9 22,1

Províncias
Cafeeiras

54,6 48,2 61,8 66,3



Correlação entre escravismo e cafeicultura

• No Nordeste o trabalho assalariado 
gradualmente substituía o trabalho escravo, já 
desde 1865.

• 1880 > 400 a 500 mil escravos no café.
• A produtividade do café decrescia do Vale do 

Paraíba para o Oeste Antigo para o Oeste Novo.
• Regiões mais produtivas atraiam mais escravos, 

pois podiam pagar mais.



Correlação entre escravismo e 
cafeicultura

1836 1854 1886
População
Escrava

Arrobas de
Café

População
Escrava

Arrobas de
Café

População
Escrava

Arrobas de
Café

Vale do
Paraíba

24.460 510.406 33.823 2.737.639 43.361 2.074.267

Oeste
Antigo

33.002 70.378 40.506 491.397 52.952 3.008.350

Oeste
 Novo

3.584 9.282 20.143 305.220 67.036 4.720.733
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Arrobas de Café Produzidas por Região
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Produtividade por Região
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Fazendeiros migravam do Vale Paraíba e do 
Oeste Antigo para o Oeste Novo.  Não eram 
uma classe nova.
Preço do escravo estava alto em 1881 e caiu 
após este ano.  
O preço do aluguel de um escravo permaneceu 
alto até 1887.

Correlação entre escravismo e cafeicultura



Substituição entre mão de obra e bens de 
capital

Maior preço do escravo implica maior uso 
de equipamentos e bens de capital.

Correlação entre escravismo e cafeicultura



Abolicionismo

• Gorender admite que de fato os fazendeiros do 
ON foram os que primeiro usaram mão de obra 
assalariada.

• Porém, ele nota que até as vésperas da 
Abolição:
– escravos eram a fonte principal de mão de obra.
– o uso de mão de obra assalariada foi sob a forma de 

“escravidão incompleta.”



Escravidão temporária

• Escravidão temporária foi a base da migração 
na América antes da escravidão.

• Gorender vê este tipo de contrato como 
exploração.

• Para Warren Dean “os contratos de parceria 
poderiam ser cumpridos com proveito por uma 
família típica de colonos.”

• As tentativas iniciais fracassaram em grande 
parte pelo fato de escravos serem abundantes e 
de baixo custo.



Escravidão temporária

• Desde 1870 passou-se a usar mão de obra livre 
local (caboclos) para algumas tarefas, como 
derrubadas.

• Decreto em 1879 regulamentou a locação de 
serviço limitando as arbitrariedades dos 
fazendeiros.

• A importação maciça de imigrantes como 
trabalhadores assalariados com subvenção do 
governo acabou com os contratos de locação.



Abolição
• Gorender ressalta o papel do movimento 

abolicionista > Com o fim iminente da escravidão os 
fazendeiros do Oeste Novo foram empurrados a 
achar outra solução.

• Por terem as fazendas mais produtivas eram eles 
que tinham mais a perder.

• Eram eles também que podiam pagar mais para 
atrair os imigrantes.

• Dado que a Abolição era inevitável, em certo 
momento tiveram que abraçar a solução do trabalho 
livre.



Ingresso de Imigrantes Europeus em 
São Paulo

Períodos No de imigrantes
1875-1879 10.455
1880-1884 15.852
1885-1886 16.036

1887 32.112
1888 92.086



Ingresso de Imigrantes Europeus em 
São Paulo
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Causalidade

Fazendeiros percebem que 
imigrantes trabalhando no 
café gerariam um incipiente 
mercado interno que 
ofereceria oportunidades de 
criação de uma indústria.

Surge um movimento 
abolicionista.

Surge um movimento 
abolicionista.

Percebe-se que a abolição 
será inevitável e procura-se 
então uma alternativa.  A 
alternativa encontrada foi 
incentivar a imigração de 
trabalhadores livres.



Política da Abolição

• Partido Republicano Paulista - representavam 
os interesses dos fazendeiros do Oeste Paulista 
(OA + ON).  

• O PPP resistiu contra a Abolição.
• Os abolicionistas no partido eram 

marginalizados.
• Queriam uma transição lenta e com 

compensação.



Política da Abolição

• Aderiram à Abolição quando esta era inevitável e a 
solução do financiamento pelo Governo já havia sido 
encaminhado.

• Gorender cita o caso de Antônio Prado do Partido 
Conservador Monárquico.  Em vários cargos tentou uma 
transição suave para o trabalho livre.  Seu projeto da 
Abolição previa compensação e obrigações dos ex-
escravos permanecerem por um período nas 
plantações.  O projeto aprovado de fato instituiu a 
Abolição incondicional.  



Nível de Renda e Ritmo de Crescimento na 
Segunda Metade do Século XIX

• Quanto cresceu a renda real da economia no 
período de 1840-50 até 1890-1900?
– Quantidade exportada (volume)        214% ↑ 
– Preços médios das exportações           46% ↑ 
– Preços médios das importações             8% ↓



Cesta de bens considerada

• Café, açúcar, cacau, erva-mate, fumo, 
algodão, borracha e couro.

• No decênio 1841-1850 estes produtos 
compunham 88,2% das exportações 
brasileiras e no decênio 1891-1900 esta 
participação foi de 95,6%.



Nível de Renda e Ritmo de Crescimento na Segunda 
Metade do Século XIX

• Termos de intercâmbio - os preços relativos de 
bens exportados e importados.  É a taxa à qual 
um bem pode ser trocado pelo outro.
Exportações 46% ↑    Importações 8% ↓
Fator (÷ 100 +1)
Exportações 1,46        Importações 1,08
1,46 x 1,08 = 1,58 
Porcentagem (-1  x 100)  
Logo os termos de intercâmbio melhoraram em 
58%



Cinco Regiões Produtoras

I - Economia do Açúcar e Algodão.  Inclui o setor 
de subsistência ligado a estas atividades. - 
Nordeste.

II - Economia de subsistência no sul do país.
III - Economia do Café - Região central, RJ e SP.
IV - Economia da Borracha - Amazônia
V - Economia do Cacau - Bahia



Economia do Açúcar e Algodão
• Nordeste menos Bahia.
• População = 35% da pop. do país.
• Taxa de crescimento populacional = 1,2% ano.
• Crescimento pop. no meio século = 80%
• Crescimento da renda real gerada pelo setor 

exportador = 54%.
• Conclusão > declínio da renda per capita.
•  (-0,6% ano)



Economia de Subsistência do Sul
• Beneficiou-se indiretamente  das exportações ao surgir 

um mercado pelos seus produtos. Expandiu a faixa 
monetária de suas atividades produtivas.

• Erva-mate - Paraná            Charque - RG do Sul
Vendas para o mercado externo e interno

• População = 9% da população do país
• Taxa de crescimento populacional = 3% ano.
• Crescimento pop. no meio século = 332%
• Crescimento da renda real gerada pelo setor

 exportador foi maior do que 332%, talvez 396%.
• Conclusão - renda per capita aumentou.  (1,0% ano)



Economia do Café

• População = 40% da população do país
• Taxa de crescimento populacional = 2,2 % ano.
• Crescimento pop. no meio século = 196%
• Crescimento da renda real gerada pelo setor

 exportador foi maior do que 803%.
• Conclusão - renda per capita aumentou. (2,3% ano)



Economia da Borracha

• Participação no total das exportações:
– 0,4% em 1840
– 15% em 1890

• População = 3% da população do país
• Taxa de crescimento populacional = 2,6 % ano.
• Crescimento pop. no meio século = 261%
• Conclusão - renda per capita aumentou. (6,2% ano)



Economia do Cacau

• Bahia
• Participação do cacau no total das exportações:

– 1,5% em 1900
• Exportava também fumo.
• Taxa de crescimento populacional = 1,5 % ano.
• Crescimento pop. no meio século = 110%
• Conclusão - renda per capita estável. (0,0% ano)



Resumo

Região % da população do
País

Taxa de
Crescimento da

população

Taxa de
Crescimento da

Renda per capita
Nordeste 35 1,2 -0,6
Bahia 13 1,5 0,0
Sul 9 3,0 1,0
Centro 40 2,2 2,3
Amazônia 3 2,6 6,2
Total 100 2,0 1,5



Brasil como um todo

• Crescimento da renda real do país  = 440%
• Crescimento da renda real por ano = 3,5%
• Crescimento da renda per capita > 1,5% ano
• Este é um valor relativamente alto.  A renda per capita 

nos EUA na época era um pouco menor pois sua 
população crescia rapidamente.

• Porém, o Brasil saiu de 75 anos de estagnação para 
atingir este nível de crescimento.  Os EUA este 
crescimento vinha desde antes da independência.



Contrafatuais

• Se o Brasil tivesse crescido a 1,5% desde 1800 
até 1950 a renda per capita teria sido US$ 500.  
Isto é aproximadamente a marca observada na 
Europa em 1950.

• Portanto o atraso do Brasil pode ser creditado à 
estagnação  do período 1775 - 1850 e não ao 
período mais recente.



Economia de Trabalho Assalariado

• Com escravidão o crescimento e  a contração 
se davam através da compra de mais escravos 
e do aumento do setor de subsistência.  Não 
ocorria nenhuma mudança estrutural.

• Com trabalho assalariado o crescimento é 
diferente podendo levar a importantes 
mudanças estruturais.



Suponha um aumento do impulso 
externo.  Isto gera um aumento da 

produtividade econômica (embora a 
produtividade física continuasse a 

mesma).  Ou seja, um maior valor do 
produto conseguido com um dado valor 

dos insumos.
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A produção de produtos nacionais se 
expandirá facilmente se houver 

fatores sub-utilizados (mão de obra e 
terra).  Isto significa uma melhor 

utilização dos fatores já existentes 
no país.
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Trabalho Assalariado e 
Efeito Multiplicador

• Uma das condições cruciais para que se atinja o 
crescimento auto sustentado é que haja um fluxo de 
renda para o setor assalariado.

• O maior que for o salário médio da economia o maior 
que será o efeito multiplicador.

• Por outro lado se houver pouca disponibilidade de mão 
de obra o salário será mais alto e o café será mais caro, 
vendendo menos e gerando menos impulso externo. 



Trabalho Assalariado e 
Efeito Multiplicador

• No Brasil, com o aumento da demanda do café, havia 
mão de obra disponível para aumentar a oferta.

• Este aumento da oferta da mão de obra podia se dar 
sem que fosse preciso aumentar o nível de salário.

• No entanto, houve um aumento do salário médio da 
economia, o que propiciou um aumento da demanda por 
produtos no mercado interno.

• Como se explica isto?



Setor de 
Subsistência

Setor 
Exportador

10 pessoas 10 pessoas

Salário = 2 Salário = 8



Setor de 
Subsistência

Setor 
Exportador

10 pessoas 10 pessoas

Salário = 2 Salário = 8

Salário Médio = (10 x 2 ) + (10 x 8)

20
= 100/20 = 5



Para atrair mão de obra do 
setor de subsistência para o 

setor exportador não era 
necessário aumentar o nível 

do salário.



Setor de 
Subsistência

Setor 
Exportador

5 pessoas 15 pessoas

Salário = 2 Salário = 8

Salário Médio = (5 x 2) + (15 x 8)

20
= 130/20 = 6,5



Salários e Lucros

• Os empresários não precisavam repassar parte 
dos ganhos dos impulsos externos para os 
assalariados.

• Em princípio porém, deveriam arcar também 
com todas as perdas nas épocas de contrações.

• Veremos adiante como se socializava este 
prejuízo, e porque isto era importante para o 
crescimento da economia.



Balança de Pagamentos 

A Tendência ao Desequilíbrio 
Externo



Padrão-Ouro
• Desde o século XIX até a década de 1970 

havia uma crença forte nos benefícios do 
padrão-ouro como sistema monetário.

• Durante grande parte da Velha República o 
Brasil tentou se enquadrar às regras do 
padrão-ouro.



  

Padrão Ouro

• Veremos que isto não era sempre 
possível e o país entrava e saia do 
padrão-ouro conforme sua disponibilidade 
de divisas.

• Furtado critica esta insistência 
argumentando que uma economia com as 
características da brasileira não poderia 
se enquadrar no padrão-ouro.



Teoria Quantitativa da Moeda

tempo

%

0
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10 inflação

Crescimento 
da oferta 
monetária



M x V = P x Q
• M = quantidade de moeda
• V = velocidade de circulação da moeda
• P = nível de preços
• Q = PIB real, Produto
• V e Q são relativamente estáveis logo M e P são 

correlacionados.

Teoria Quantitativa da Moeda



Padrão-Ouro

• Padrão-Ouro - Um sistema monetário no qual o 
valor da moeda está fixo em termos de uma 
quantidade de ouro, e o governo é obrigado a 
comprar e vender a moeda em troca desta 
quantidade de ouro.

• Em outras palavras a moeda é conversível em 
ouro.

• Quando as próprias moedas são de ouro 
obviamente se está no padrão-ouro.  Papel 
moeda lastreado é a mesma coisa.



Padrão-Ouro

• O padrão ouro tira do governo o controle sobre 
a oferta de moeda.  

• Se o governo aumentar a oferta de moeda sem 
ter lastro, haverá uma corrida aos bancos.

• A Argentina (até 2002) e Hong Kong atualmente 
estão sob um padrão-ouro (na verdade padrão-
dólar).



Padrão-Ouro

• A quantidade de ouro nos bancos varia 
dependendo de quanto se importa ou exporta, e 
de outros fluxos de capitais.

• Logo a oferta de moeda irá variar 
proporcionalmente e como consequência ira 
variar também o nível de preços.



Exportação

Comprador 
Estrangeiro

Banco
Estrangeiro

US$

Exportador
Brasileiro

Banco
Central 

Brasileiro

US$

R$ (lastreados)

Produtos

Resultado: a oferta monetária aumenta.



Importação

Vendedor 
Estrangeiro

Banco
Estrangeiro

US$

Importador
Brasileiro

Banco
Central 

Brasileiro

US$

R$ 

Produtos

Resultado: a oferta monetária diminui.



Padrão-Ouro

Imp. > Exp. Sai ouro Oferta
 monetária
 se reduz

Preços
internos

caem

TQM

Importados ficam
 mais caros rela-
tivo aos produtos

 nacionais e os
exportados mais

baratos para o consu-
midor estrangeiro

Imp. < Exp.Entra ouro

Oferta
 monetária
 aumenta

TQMPreços
internos
sobem

Importados
 ficam mais
baratos e os
exportados
 mais caros



Problemas do padrão-ouro para um país 
como o Brasil

• Variações bruscas na balança de pagamentos levam a 
grandes variações na oferta monetária.

• O Brasil na época tinha um alto coeficiente de 
importações.

• Produtos primários tendem a variar muito de preço ao 
longo do tempo.



Problemas do padrão-ouro para 
um país como o Brasil

País industrializado Proporção do
déficit/superávit
em comparação

a oferta monetária

Tamanho 
relativo do 

déficit ou superávit
da balança de pagamentos

Brasil



Doutrina do padrão-ouro

• Furtado critica a aceitação da doutrina do 
padrão-ouro no Brasil sem questionamento.

• Quando problemas surgiam se culpava o país e 
não a doutrina.

• Cuidado porém com a tendência contrária de 
achar que o Brasil é diferente e teoria 
econômica não se aplica aqui.



Doutrina do padrão-ouro

• Durante todo o período até 1930 se insistiu no 
padrão-ouro no Brasil, abandonando-o quando 
era inevitável mas retornando sempre que 
possível.

• Furtado preferiria uma política monetária que 
desse maior controle da oferta de moeda ao 
governo para que ele pudesse fomentar o 
crescimento e superar as crises.



Início do Século XX

A Defesa do Nível de Emprego e 
a Concentração de Renda



Relembrando dois pontos fundamentais

• A reserva de mão de obra no país junto com o 
fluxo de imigração permitia um aumento do salário 
médio sem aumentar o nível do salário.  Assim as 
melhoras de produtividade iam para o lucro.

• Os aumentos de produtividade na economia 
exportadora eram de natureza econômica 
(aumento de preço do café) e não devido a 
mudança tecnológica ou melhora de capital 
humano.



Aumento de produtividade
• Como o salário não pressionava o lucro era 

racional crescer sem substituir capital por 
trabalho.

• O mesmo vale com relação à terra.  
• Era racional usa-la extensivamente e minar o 

solo.
• Furtado argumenta que até a longo prazo 

minar o solo era racional se iniciasse um 
processo de desenvolvimento.



Defesa do nível de emprego

• Se os lucros absorviam todos os aumentos de 
produtividade quando o preço do café subia, 
será que ele absorvia as perdas quando o preço 
caía?

• Já que o salário não subia nas épocas de 
expansão, também não podia ser comprimido 
nas épocas de retração.

• Furtado argumenta que era importante que as 
perdas não recaíssem somente sobre os lucros.



• Se operasse no padrão-ouro a queda do preço 
do café levaria a um déficit da balança de 
pagamentos, sairiam divisas e os preços dos 
produtos nacionais cairiam relativos aos 
importados.  A queda do lucro dos exportadores 
levaria a um consumo menor dos exportadores 
que se propagaria pela economia, levando a 
menos importações.  Os exportadores 
investiriam menos o que também levaria a 
menor procura por importados.  Isto corrigiria o 
desequilíbrio.

Defesa do nível de emprego



  

Padrão ouro

• Padrão-Ouro - Um sistema monetário no 
qual o valor da moeda está fixo em termos 
de uma quantidade de ouro, e o governo é 
obrigado a comprar e vender a moeda em 
troca desta quantidade de ouro.

• A quantidade de ouro nos bancos varia 
dependendo de quanto se importa ou 
exporta



• No Brasil, na impossibilidade de permanecer no 
padrão ouro a correção do desequilíbrio se dava 
através de uma desvalorização da taxa de 
câmbio.

Defesa do nível de emprego



Efeitos de uma desvalorização

Preço de uma 
saca de café
     US$25

Taxa de câmbio
      12 R$/US$

Receita do 
Exportador
    R$120

Crise externa leva a uma queda no preço do café de 40%

Preço de uma 
saca de café
     US$15

Porém, com uma desvalorização (devido a maior escassez de divisas)
Receita do 
Exportador
    R$180

Taxa de câmbio
      8 R$/US$

Taxa de câmbio
      8 R$/US$

Receita do 
Exportador
    R$200

Preço de uma 
saca de café
     US$15

Sobre a receita dos exportadores



Efeitos de uma desvalorização

Preço de um
metro de tecido
     US$10

Despesa do 
importador
    R$120

Porém, com uma desvalorização (devido a maior escassez de divisas)

Taxa de câmbio
      12 R$/US$

Taxa de câmbio
      8 R$/US$

Despesa do 
importador
    R$80

Preço de um
metro de tecido
     US$10

Sobre a renda dos importadores

Conclusão, a desvalorização aumentou os gastos dos consumidores 
de produtos importados e defendeu a receita dos exportadores.
Logo houve uma socialização das perdas devidos a queda do preço
 do café



Defesa do nível de emprego

• “Qualquer que fosse a redução do preço 
internacional do café, sempre era vantajoso, do 
ponto de vista do conjunto da coletividade, manter o 
nível das exportações.  Defendia-se, assim, o nível 
de emprego dentro do país e limitavam-se os efeitos 
secundários da crise.  Sem embargo, para que esse 
objetivo fosse alcançado era necessário que o 
impacto da crise não se concentrasse nos lucros dos 
empresários, pois do contrário parte destes últimos 
seria forçada a paralisar suas atividades...”



  

A República Burguesa 1889 - 1930

• A abolição do escravismo e a proclamação da república 
foram fruto da ação das “classes dirigentes” do Sul do 
país, interessadas em afastar do poder as velhas 
“classes dirigentes” do Norte a fim de reorientar a ação 
do Governo no sentido de atender às suas necessidades 
de apoio ao setor público.

• fim do Império proporciona aos proprietários rurais 
vinculados à economia cafeeira a possibilidade de 
organização do Estado em moldes que pudessem 
garantir o pleno atendimento de seus interesses



  

república

• > a república nada mais foi do que a 
composição das classes dominantes > resultado 
de uma composição da burguesia com uma 
parte da plutocracia rural > ascensão de um 
governo burguês-oligárquico;

• plutocracia > governo ou poder orientado 
segundo os interesses dos indivíduos mais ricos 
da sociedade 



  

República Burguesa 1889-1930

– libertação de escravos > trabalho assalariado 
> necessidade adicional de 50.000 contos de 
reis no meio circulante

• prosperidade trazida pela enorme safra de café > 
7 milhões de sacas;

• afluxo de capitais externos > empréstimos 
externos > formação de grande número de 
empresas > bancos, firmas comerciais, 
companhias industriais, ferrovias;

• intensificação do caráter especulativo >sociedades 
anônimas;



  

República Burguesa
– encilhamento > Ministro da Fazenda Rui Barbosa autoriza a 

emissão de moeda em grande volume e a adoção de políticas 
que propiciassem a formação de um mercado de capitais, 
mediante o lançamento de ações para financiamento de 
empresas

–  > ocorrência de um efetivo aumento de investimentos > 
máquinas e equipamentos 

– > capital industrial se acelerou devido a um ciclo de expansão 
das exportações de café;

• pico de investimento industrial durante o encilhamento 
• > aumento de 30% na compra de maquinaria industrial 

(1890) e de 70% em 1891.



  

República Burguesa

– Final de 1891 – situação econômica era caótica com 
a ruína e a falência de inúmeras empresas, queda do 
valor das ações na bolsa, inflação, crise aguda na 
balança de pagamentos, retração de investimentos 
estrangeiros e desvalorização da moeda; 

• Primeira década da República >  grande esforço na 
execução de política econômica devido às transformações 
recente na economia;

• Desequilíbrios  internos e externos > dificuldade de equilíbrio 
orçamentário em função do serviço da dívida externa e das 
despesas internas;

• Superprodução de café;



  

República Burguesa

– Política do Governo Federal comprometida 
com a redução do papel-moeda em 
circulação e a eliminação dos déficits 
públicos;

• Pressões por importações de alimentos (seca de 
1889) e da especialização da monocultura cafeeira 
e por importações de matérias-primas e 
combustíveis;

• Queda acumulada do preço internacional do café 
de 50% (1891/1900);



  

República Burguesa
• Crises Internas:

– Revolução Federalista (1893-1895) Rio Grande do 
Sul – composta por: uma elite política tradicional e 
republicanos representados pela população do litoral 
e da serra, onde havia muitos imigrantes;

• Revolta de Canudos (1893-1897) movimento 
aglutinador de uma população miserável em torno 
de uma figura messiânica – Antonio Conselheiro -  
cujos objetivos eram difusos, embora houvesse 
uma forte oposição à ordem institucional.



  

República Burguesa

• queda dos preços externos > sistema monetário 
nacional reagia com desvalorização do mil-réis 
> não se propagava o efeito do ciclo 
descendente dos preços internacionais para o 
setor produtivo do país;

• beneficiava apenas aos exportadores > demais 
setores –especialmente as populações 
assalariadas urbanas- tinham seu nível de vida 
afetado pelo aumento dos preços dos produtos 
importados e dos insumos industriais. 



  

Primeira República

• PRESIDENTES
– Manoel Deodoro da Fonseca: 15/11/1889 a 23/11/1891
– Floriano Vieira Peixoto: 23/11/1891 a 15/11/1894
– Prudente José de Morais Barros: 15/11/1894 a 15/11/1898
– Manoel Ferraz de Campos Sales: 15/11/1898 a 15/11/1902
– Francisco de Paula Rodrigues Alves: 15/11/1902 a 15/11/1906
– Afonso Augusto Moreira Pena: 15/11/1906 a 19/06/1909
– Nilo Procópio Peçanha: 14/06/1909 a 15/11/1910
– Hermes Rodrigues da Fonseca: 15/11/1910 a 15/11/1914
– Venceslau Brás Pereira Gomes: 15/11/1914 a 15/11/1918
– Delfim Moreira da Costa Ribeiro: 15/11/1918 a 28/07/1919
– Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa: 28/07/1919 a 15/11/1922
– Artur da Silva Bernardes: 15/11/1922 a 15/11/1926
– Washington Luiz Pereira de Souza: 15/11/1926 a 24/10/1930



  

Síntese dos principais marcos políticos da 
Primeira República

• Interesses federativos → as unidades da 
Federação – os Estados – seriam dotados de 
ampla autonomia política e administrativa.

• Interesse das classes médias urbanas, de 
transformação das instituições jurídicas e políticas:

• Igualdades jurídicas de classes;
• Possibilidade de representação política da classe 

média
• interesse da classe militar → “questão militar” – 

divergência entre militares e o poder imperial



  

República Burguesa

• Síntese: a pedra angular do sistema 
econômico-financeiro herdado pela 
República consistia na exportação de 
produtos primários – geradora de divisas – e 
no controle dos instrumentos de câmbio 
como mecanismo básico para assegurar a 
continuidade da produção exportadora, 
apesar das flutuações do preço e da 
demanda externos, bem como para financiar 
o gasto público, pois o imposto principal que 
cobria as despesas do governo era o 
imposto às importações.



República

A Descentralização Republicana e a 
Formação de Novos Grupos de 

Pressão



Efeitos das Desvalorizações
• Transferência de renda do setor de 

subsistência para o setor exportador.
• Transferências dentro do setor exportador 

dos trabalhadores rurais para os 
proprietários.

• Transferências das populações urbanas 
assalariadas para o setor exportador.



Efeitos das Desvalorizações

• As desvalorizações reduziam a 
arrecadação do governo, gerando 
emissão e portanto inflação.

• Isto ocorria por que a taxa de câmbio a 
qual era pago o imposto era fixa (até 
1900).



• O efeito portanto é de uma menor arrecadação 
pelo governo e portanto a necessidade de emitir 
para cobrir suas despesas.  

• A desvalorização também tornava o serviço da 
dívida externa do governo mais pesada, 
gerando mais necessidade de emitir.

• Esta situação levou a diversas instâncias de 
rebeliões regionais.

Efeito da desvalorização sobre o 
imposto de importação



• Com a proclamação da República em 1889 
começam a ocorrer mudanças na condução da 
políticas.

• Na primeira metade da década de 1890 ocorre o 
Encilhamento quando se aumentou a emissão e 
disponibilidade de crédito levando a grande atividade 
econômica e mais desvalorização e inflação.

• Em seguida veio um período de melhoras nas 
exportações e mais uma tentativa de 
conversibilidade.

Efeito da desvalorização sobre o imposto 
de importação



Grupos de Interesse

• “Os interesses diretamente ligados à 
depreciação externa da moeda - grupos 
exportadores - terão a partir dessa época  que 
enfrentar a resistência de outros grupos 
urbanos.”

• Classe média urbana, assalariados rurais e 
urbanos, produtores agrícolas ligados ao setor 
interno, empresas estrangeiras de serviços 
públicos, grupos industriais.

• Passa a se tornar mais tensa também o conflito 
estadual-federal.



República Nova > Governo Campos 
Sales

início século XX

A Crise da Economia Cafeeira



Situação favorável para o setor cafeeiro 
brasileiro no fim do século XIX

• Competidores com problemas (Ceilão).
• A República agilizou a imigração ao 

descentralizar o poder. (Estado de SP).
• Encilhamento levou a desvalorização e propiciou 

crédito para a abertura de novas terras.



• Como consequência a produção do café 
aumentou drasticamente.  Enquanto o café 
fosse rentável sua produção continuaria 
aumentando. Enquanto houvesse terra e 
mão de obra disponível os lucros seriam 
reinvestidos no café. 

• Porém eventualmente o preço teria de cair 
para o nível de competição.



  

café

• O Brasil controlava mais de 75% da 
produção mundial  de café, o que permitia 
manipular a oferta.

• Porém lembre que um monopólio sempre 
trás consigo a semente de sua própria 
destruição.



Novo instrumento de defesa do interesse do 
café.

• Em 1893 houve uma crise nos EUA e o preço 
do café caiu.

• A desvalorização da moeda nacional defendeu a 
renda dos cafeicultores.

• Em 1897 o mercado mundial estava em baixa e 
novamente o preço do café caiu.

• Agora não era mais possível usar novas 
depreciações.  Intranquilidade social.

• Justamente nesta época há superprodução de 
café.



Qual a solução de mercado?.
• O preço baixo reduziria o lucro dos cafeicultores.
• Os mais ineficientes iriam à falência.
• Haveria menos investimento e aumento de 

plantações.
• A produção cairia e o preço voltaria a subir nos 

períodos subsequentes.
• Seria doloroso mas o problema da superprodução 

seria resolvido.
• O efeito multiplicador afetaria o mercado interno 

incipiente.



Qual a solução encontrada?

• Redução da oferta através da estocagem.
• Convênio de Taubaté (1906):             governo 

compra excedentes
– financiamento via empréstimos estrangeiros
– serviço do empréstimos coberto por imposto sobre o 

café exportado
– desencorajar novas plantações.



Convênio de Taubaté

• A proposta gerou polêmica entre os diversos 
grupos sociais: cafeicultores, comerciantes 
importadores, industriais, banqueiros externos, 
classe média urbana, burocracia civil e militar.

• O esquema foi implementado pelos governos 
estaduais.

• O êxito do programa foi total.  Segurou o preço 
do café e os estoques foram vendidos nos anos 
seguintes a bons preços gerando até um lucro.



• O êxito do programa levou à consolidação do poder 
dos cafeicultores, que irá durar até a década de 
trinta.

• Problema → esta solução dava incentivos para o 
aumento na capacidade de produção do café, que foi 
justamente a fonte do problema.

• Era racional novo investimento em café dado que a 
expectativa era de que seu preço seria defendido.

• “…transferência para o futuro da solução de um 
problema que se tornaria cada vez mais grave.”

Convênio de Taubaté



Política de defesa do café

• Antes de 1906 - desvalorizações.
• 1906 - Convênio de Taubaté.
• 1917/20 - operação de defesa do café 

financiado através de emissão de moeda pelo 
governo federal.  3,1 milhões de sacas 
estocadas em uma nova rede de armazéns, 
principalmente no portos de Santos e do Rio de 
Janeiro.



Política de defesa do café

• 1921- super-safra leva a nova operação de 
defesa do café.  Efeito demonstração das 
defesas anteriores leva o governo federal a 
conduzir a operação.

• Passa a vigorar a consciência de que a defesa 
do café era vital não só para o setor cafeeiro 
mas também para a economia como um todo.

• O preço do café estimulava novas plantações e 
aumento da oferta de outros países.



Política de defesa do café

• Durante a terceira valorização do café foi instituída a 
defesa permanente do café a ser conduzida pelo estado 
de SP.

• Instituto Paulista de Defesa Permanente do Café.
• Haviam brigas internas, pressão por cotas maiores, mas 

o esquema funcionava.
• De 1924 a 1927 a situação do preço do café era 

favorável.



Política de defesa do café

• 1927/28 nova super-safra de café.
• Acionou-se o esquema de defesa novamente.
• 1928/29 a safra foi reduzida.
• 1929/30 nova super-safra.  A produção 

exportável de café dobrou de 1925 a 1929.
• 1929/30 Grande Depressão.
• Crise de demanda e crise de oferta.
• O Instituto do Café acaba e a nova etapa de 

defesa do café será feita pelo Governo Federal.



Desequilíbrio na Oferta e Demanda de Café

• A renda dos EUA cresceu 35% per capita na 
década de 1920 e o consumo de café se 
manteve em 12 libras por habitante.  Demanda 
inelástica com relação a renda.

• Os estoques ao começar a Grande Depressão 
não tinham possibilidade de serem absorvidos 
pelo mercado.

• O valor dos estoques em 1929 era mais de 10% 
do PIB.



Paralelo 

• A defesa do café de 1927 foi feita com empréstimos.  
Estas divisas, mais aquelas derivadas da exportação do 
café, cujo preço estava artificialmente sustentado, 
levaram a uma situação de acumulo de divisas.

• O governo adotou novamente a conversibilidade.
• Ao começar a crise em 1929 as reservas sumiram em 

poucos meses.



Os Mecanismos de Defesa
do café

A Crise de 1929



Situação em 1929

• Crise de oferta - excesso de oferta.  
Produção máxima alcançada em 1933.

• Crise de Demanda - Grande Depressão.
• Impossível obter créditos externos para 

reter novos estoques.  Governo sem 
reservas.



• Colher o café ou deixar apodrecer? 
• Se colher o que fazer com o café?
• Caso estocar ou destruir o café, como financiar? 

 Quem iria arcar com o prejuízo?
• “… conforme já vimos, a economia havia desenvolvido 

uma serie de mecanismos pelos quais a classe dirigente 
cafeeira lograria transferir para o conjunto da 
coletividade o peso da carga nas quedas cíclicas 
anteriores.  Seria de se esperar, portanto, que buscasse 
por esse lado a linha de menor resistência.”

Situação em 1929



Mecanismo de Defesa do Café
• O preço do café caiu em torno de 60%.
• A crise externa e o fim do sistema de 

conversibilidade levaram a uma 
desvalorização da moeda de 40%.

• Logo boa parte das perdas puderam ser 
socializadas.

• A baixa do preço aumentou o volume de café 
vendido em 25% de 1929 a 1937.

• Porém sobrava uma boa parte do café que 
não podia ser vendida.



Mecanismo de Defesa do Café

• A produção prevista para os dez anos a partir 
de 1929 excedia a capacidade de absorção 
dos mercados.

• A recuperação dos preços dos produtos 
primários em 1934 e 1935 não afetou o preço 
do café que continuou deprimido.



“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”



Exemplo numérico

• Efeito multiplicador = 3.
• Uma redução de 1 na renda gerada das exportações 

significa uma redução de 3 na renda total da sociedade.
• Suponha dois setores.

– Setor autônomo 40%
– Setor exportador 20% (efeito direto).



Exemplo numérico

Renda gerada
 no setor exportador x =Efeito

 multiplicador
Renda total da
coletividade



Exemplo numérico

Renda gerada
 no setor exportador x

3

=

6020 x =

Efeito
 multiplicador

Renda total da
coletividade



Exemplo numérico

Renda gerada
 no setor exportador x

3

=

6020 x =

Efeito
 multiplicador

Renda total da
coletividade

1/3 
efeito direto

2/3 
efeito indireto

20 40



Exemplo numérico

Renda gerada
 no setor exportador x

3

=

3010 x =

Efeito
 multiplicador

Renda total da
coletividade

1/3 
efeito direto

2/3 
efeito indireto

10 20



Exemplo numérico

Renda gerada
 no setor exportador x

3

=

3612 x =

Efeito
 multiplicador

Renda total da
coletividade

1/3 
efeito direto

2/3 
efeito indireto

12 24



Exemplo numérico

Renda gerada
 no setor exportador x

3

=

22,57,5 x =

Efeito
 multiplicador

Renda total da
coletividade

1/3 
efeito direto

2/3 
efeito indireto

7,5 15



Exemplo numérico

Setor
Exportador

Setor
Influenciado
pelo Setor
Exportador

Setor
Autônomo

Renda Total

Cenário I
Valores iniciais

20,0 40 40 100

Cenário II
preço ↓  50%
quantum estável

10,0 20 40 70

Cenário III
preço ↓  50%
quantum ↑  20%

12,0 24 40 76

Cenário IV
preço ↓  25%
quantum ↓  50%

7,5 15 40 62,5



• O Brasil foi aproximadamente o Cenário III.
• A redução da renda no Brasil entre 1929 e o 

ponto mais baixo da crise foi entre 25% e 30%.
• Nos EUA esta redução foi de 50%
• Estava-se seguindo inconscientemente uma 

política Keynesiana.  Política anticíclica.

Exemplo numérico



• Investimentos em 1929 = 2,3 milhões de contos de réis.
• Investimentos em 1931 = 0,3 milhões de contos de réis.
• Esta queda gerava um grande potencial de desemprego.
• Porém acumulou-se café no valor de 1 milhão de contos 

de réis.  Estes fatos tiveram o mesmo efeito que um 
investimento.

• A queda no investimento portanto foi de 1 milhão e não de 
2 milhões

Exemplo numérico



• Assim o Brasil saiu rapidamente da GD.
• A defesa do café era um sub-produto da defesa 

dos interesses cafeeiros.

Exemplo numérico



Efeito da Compra e Queima do Café

• Furtado afirma que se a acumulação de 
estoques tivesse sido financiada com 
empréstimos externos, não teria se gerado um 
grande estímulo ao mercado interno.

• Porém como foi financiado com expansão de 
créditos, houve um importante estímulo ao 
mercado interno que passou a ser o centro 
dinâmico da economia.  



Cinco Cenários

• Cenário I - Sem Crise
• Cenário II - Com Crise e Sem Compra pelo Governo
• Cenário III - Com Crise e Com Compra pelo Governo via 

Financiamento Externo
• Cenário IV - Com Crise e Com Compra pelo Governo via 

Expansão de Crédito - Caso Extremo
• Cenário V - Com Crise e Com Compra pelo Governo via 

Expansão de Crédito



1.000.000 ton..

Exportador

preço
1 US$/ton..

1.000.000
ton.

Consumidor
Estrangeiro

US$
1.000.000

Bancos

US$1.000.000

R$1.000.000

taxa de câmbio
1 R$/US$

R$1.000.000

Multiplicador
        = 3

Renda
Total da

 Sociedade

R$3.000.000

R$
2.000.000

Produtos

Mercado
Interno

demanda por
importações

R$1.000.000

Produtor 
Estrangeiro Produtos

US$1.000.000

coeficiente de
importação = 0,33

Cenário I - Sem Crise 



Cenário II - Com Crise e Sem Compra pelo 
Governo

Exportador

1.000.000 ton..

Consumidor
Estrangeiro

US$
250.000

Bancos

US$250.000

Produtor 
Estrangeiro Produtos

Renda
Total da

 Sociedade

Mercado
Interno

Produtos

R$
500.000

R$750.000

R$250.000

R$250.000

R$250.000

Multiplicador
        = 3

500.000
ton.
preço

0,5 US$/ton..

coeficiente de
importação = 0,33

demanda por
importações

US$250.000

taxa de câmbio
1 R$/US$



Cenário III - Com Crise e Com Compra pelo Governo 
via Financiamento Externo

Exportador

1.000.000 ton..

500.000
ton.

preço
1 US$/ton..

Consumidor
Estrangeiro

US$
500.000

Bancos

US$1.000.000

R$500.000

500.000 ton.

Governo 
Compra e
 QueimaNota

 Promissória

US$500.000
Banco

 Estrangeiro US$500.000

R$500.000

Multiplicador
        = 3

R$1.000.000
Renda

Total da
 Sociedade

R$3.000.000

R$
2.000.000

Produtos

Mercado
Interno

coeficiente de
importação = 0,33

demanda por
importações

R$1.000.000
US$1.000.000

Produtor 
Estrangeiro Produtos

taxa de câmbio
1 R$/US$



Cenário IV - Com Crise e Com Compra pelo Governo 
via Expansão de Crédito - Caso Extremo

Exportador

1.000.000 ton..

Consumidor
Estrangeiro

Bancos

      US$ 0

Produtor 
Estrangeiro

Renda
Total da

 Sociedade

Mercado
Interno

Produtos

R$
3.000.000

R$3.000.000

R$ 1.000.000

R$1.000.000

Multiplicador
        = 3

coeficiente de
importação = 0

demanda por
importações

taxa de câmbio
1 R$/US$

Governo 
Compra e
 Queima

1.000.000 ton. R$1.000.000



1.000.000 ton..

Exportador

Cenário V - Com Crise e Com Compra pelo Governo 
via Expansão de Crédito - primeiro momento

500.000
ton.

preço
1 US$/ton..

Consumidor
Estrangeiro

US$
500.000

Bancos

US$500.000

R$500.000

500.000 ton.

Governo 
Compra e
 Queima

R$500.000

Banco
 Estrangeiro

R$1.000.000

Multiplicador
        = 3

Renda
Total da

 Sociedade

R$3.000.000

R$
2.000.000

Produtos

Mercado
Interno

coeficiente de
importação = 0,33

demanda por
importações

R$1.000.000

taxa de câmbio
1 R$/US$

Há uma escassez de divisas dado a demanda
à taxa de câmbio de 1 R$/US$, logo os bancos 
passam a cobrar mais pelo dólar, ou seja, uma
desvalorização do real.



Cenário V - Com Crise e Com Compra pelo Governo 
via Expansão de Crédito - equilíbrio final

Exportador

1.000.000 ton..

Consumidor
Estrangeiro

US$
500.000

Bancos

US$500.000

Produtor 
Estrangeiro Produtos

Renda
Total da

 Sociedade

Mercado
Interno

Produtos

R$
2.250.000

R$3.000.000

R$750.000

R$1.000.000

R$500.000

Multiplicador
        = 3

500.000
ton.

preço
1 US$/ton..

coeficiente de
importação = 0,25

demanda por
importações

US$500.000

taxa de câmbio
1,5 R$/US$

Banco
 Estrangeiro

Governo 
Compra e
 Queima

500.000 ton. R$500.000

A taxa de câmbio vai desvalorizando até
que o dólar esteja caro o suficiente para
convencer parte da demanda por importados 
a voltar para o mercado interno.



“Ao manter -se a procura interna com maior 
firmeza que a externa, o setor que produzia 

para o mercado interno passa a oferecer 
melhores oportunidades de investimento que o 
setor exportador.  Cria-se, em conseqûencia, 
uma situação praticamente nova na economia 
brasileira, que era a preponderância do setor 

ligado ao mercado interno... ”



Deslocamento do Centro Dinâmico

• Os novos investimentos não iam ao café.
• Parte migrou para outros bens agrícolas 

(algodão), e outra parte para o setor industrial.
• O setor industrial havia tido uma queda na 

produção de só 10% após 1929 e por 1933 já 
havia se recuperado.

• No primeiro momento houve um aproveitamento 
da capacidade produtiva instalada durante a 
década de vinte.



Deslocamento do Centro Dinâmico
• Foi possível comprar equipamento de segunda 

mão devido aos efeitos da GD nos países 
desenvolvidos.

• Criou-se condições para o surgimento de uma 
indústria de bens de capitais.  

• Normalmente este é um passo muito difícil para 
um país sub-desenvolvido.

• A capacidade de importar no Brasil não se 
recuperou nos anos trinta.



Deslocamento do Centro Dinâmico

• Furtado nota que quando a situação mundial 
melhorasse e o país voltasse a exportar, a 
moeda tenderia a se valorizar novamente o que 
poria em risco o setor industrial externo.

• Ele nota que dali por diante o governo teria que 
tentar influenciar os movimentos na taxa de 
cambio, o que significou uma importante 
mudança na economia brasileira.



“Ao começarem a concorrer os 
dois setores, as modificações na 

taxa cambial passaram a ter 
repercussões demasiado sérias 

para que fossem abandonadas às 
contingências do momento”



Nova situação

“A industrialização brasileira antes 
de 1930: uma contribuição”



Análise do Furtado
• Furtado deu ênfase ao crescimento da indústria 

após 1930.  
• Grande Depressão como marco inicial da 

industrialização em decorrência do declínio da 
capacidade de importar.

• Furtado havia notado a importância da 
existência de capacidade instalada durante a 
década de vinte.



Três Teorias

• Visão Tradicional (Choques Adversos) - 
Furtado, Werner Baer, Roberto Simonsen, Nicia 
Vilela Luz, Caio Prado Jr.

• Revisionismo - (Complementaridade) - Stanley 
Stein, Waren Dean, Anibal Villela, Wilson 
Suzigan.

• Revisionismo do Revisionismo - Albert Fishlow, 
Versiani e Versiani.



Teoria dos Choques Adversos

• A industria cresceu nos períodos de crise (I 
Guerra, Grande Depressão) quando se tornou 
mais difícil importar.  A dificuldade de importar 
protegeu o produto industrial nacional da 
concorrência do produto importado.



Teoria da Complementaridade

• A industria nacional pôde aumentar sua 
capacidade produtiva (compra de máquinas 
equipamentos e matéria prima) durante os 
períodos de crescimento das exportações.  Com 
as exportações gerando divisas a moeda 
nacional se valorizava e tornava mais barato 
importar estes bens essenciais à produção 
interna.



Teoria Revisionista do Revisionismo

• Foi a sucessão de períodos de dificuldades no 
setor externo (aumentos de produção) seguida 
de períodos em que o setor exportador ia bem 
(aumentos de capacidade) que propiciou à 
industrialização brasileira.  Nos primeiros 
períodos se acumulavam lucros e expectativas 
que incentivavam o investimento durante o 
segundo período.



Polêmica

• Quais os períodos importantes? 
• Os períodos de aumento de produção ou 

aqueles de aumento de capacidade 
produtiva?



Início da Produção Interna

• Versiani e Versiani se concentram na indústria 
têxtil.

• “… no seio de um sistema dominado pela 
atividade agrário-exportadora surgem condições 
para que um montante relativamente elevado de 
capitais seja investido na produção de 
manufaturas.  … por que o investimento na 
produção manufaturaria tornou-se mais atraente 
com relação ao investimento na esfera agrícola-
mercantil?”



Quem eram os primeiros produtores de 
manufaturados?

• Exportadores?
• Firmas estrangeiras?
• Governo?
• Importadores.



Importadores

• Havia uma grande alternância de períodos de 
câmbio alto e baixo, ou seja, situações 
favoráveis e desfavoráveis aos importadores.

• Estas mudanças estavam fora do controle 
dos importadores e produtores locais.

• Essa incerteza significava que importadores 
poderiam ganhar diversificando ao produzir 
dentro do país.



Outras vantagens dos importadores para a 
produção local

• I - Operações complementares
–  instalação de máquinas importadas.
– produtos pesados e perecíveis
– envasamento - cerveja
– produtos complementares - pregos, tijolos

• II - Informação e conhecimento do mercado.
– calculo de custos, demanda, tarifas, etc.
– rede de distribuição.



Outras vantagens dos importadores para a 
produção local

• III - Crédito
• IV - Fábricas autorizadas

– de importador para fábrica autorizada era um passo 
pequeno. 

Em São Paulo antes do que no Rio de Janeiro os importadores 
assumiram a identidade de fabricante deixando de ser 
primordialmente importadores.



Períodos de Investimento em Fábricas 
Têxteis

• Década de 1840
• 1870 a 1875
• 1885 a 1895 
• 1905 a 1914
• “O estoque de equipamento formado em tais períodos 

permitia que os produtores pudessem tomar partido de 
fases subsequentes de importações caras.  Ao mesmo 
tempo, essas últimas fases, com a expansão da 
produção e de lucros, estimulavam investimentos 
ulteriores. ”



Efeito das Tarifas

• V&V firmam que embora o propósito das tarifas fosse 
arrecadação de receita para o governo, em diversas 
ocasiões tentou-se usar as tarifas para fins 
protecionistas.

• Os aumentos tarifários se davam em épocas de câmbio 
desvalorizado devido a tarifas fixas em mil-réis.

• Porém havia espaço para adiar o retorno das tarifas aos 
níveis anteriores quando da subsequente valorização da 
moeda.



Efeito das Tarifas

• No período de 1895-1905 houve um período 
de moeda desvalorizada e maior produção 
interna.  As tarifas de importação foram 
aumentadas.  Com a valorização da moeda 
no período seguinte, houve pressão no 
sentido de uma revisão liberalizante que foi 
enfrentada com sucesso.



  

TARIFAS

• Após a I Guerra a receita do imposto 
sobre o consumo se equipara no 
orçamento federal com o imposto de 
importação.  Em 1919 uma reforma 
alfandegária antiprotecionista foi rejeitada 
no Congresso.



Encilhamento e Ia Guerra Mundial

• Alguns autores afirmam que o Encilhamento 
teve pouco impacto sobre o aumento da 
capacidade da industria têxtil. 

• > vêem a Ia Guerra como um período lucrativo 
para os produtores internos, que fomentou 
investimentos no período subsequente.



O Processo Brasileiro de 
Industrialização: Uma Visão 

Geral
Flávio Versiani

e
Wilson Suzigan



Como foi a transição da economia 
brasileira de uma economia agrícola 
para uma economia industrializada? 

Dois pontos de enfoque:
–raízes da industrialização.
–papel do Estado.



Três períodos no processo de 
industrialização

• I.  Até 1929
• II.  1930 - 1956
• III. 1957 - 1980

• Quais os objetivos do governo e qual o 
resultado da política econômica em cada 
período.



Período I - Até 1929

• Objetivo - pouco ou nenhum interesse em promover a 
industrialização.  O objetivo da política econômica era a 
defesa do setor comercial e agrícola (café).

• Comentário - Visconde de Mauá, Souza Franco, Rui 
Barbosa e outros tentaram dar início à industrialização, 
mas estas tentativas sempre foram retardadas pelas 
políticas liberais da época.

• Resultado - Surtos espontâneos de industrialização sem 
apoio explícito do governo.



Período II - 1930 - 1956

• Objetivo - Medidas esparsas de apoio ao 
crescimento da produção industrial.  A política 
econômica permanecia prioritariamente ocupada 
com o suporte ao setor agrícola em crise. 

• Comentário - Trata-se do período de transição 
entre o café e a indústria.  O café começa a 
perder nas relações de troca.

• Resultado - Crescimento da industria a taxas 
mais elevadas baseado em capacidade instalada 
e com atraso tecnológico.



Período III - 1957 - 1980

• Objetivo - A política econômica passa a promover 
o desenvolvimento industrial prioritariamente. 

• Comentário - A economia se fecha e passa-se a 
praticar um protecionismo exagerado a certas 
categorias de bens.

• Resultado - O desenvolvimento industrial se 
consolida.  A taxa de crescimento da indústria se 
acelera e passa a variar menos no curto prazo.



Taxas de Crescimento do Produto 
Industrial 1912 - 1988

Períodos Crescimento Anual Médio (%)
(Ind. De Transformação)

1912-1920 5,0
1920-1928 6,3
1928-1932 -1,7
1932-1939 10,0
1939-1949 7,9
1949-1962 9,5
1962-1967 2,7
1967-1973 13,3
1973-1980 6,8
1980-1988 0,6



Gêneros de Indústira 1919 1939 1959 1980
Grupo I
Metalurgia 3,8 7,6 11,8 11,5
Mecânica 0,1 1,3 3,5 10,2
Material de Transporte 1,4 3,3 7,6 7,6
Papel e Papelão 1,4 1,5 3,0 3,0
Prods. Químicos -5,0 10,7 13,5 19,6
Material Elétrico - 0,8 4,0 6,4

Grupo II
Têxtil 24,4 22,0 12,0 6,4
Prods. Alimentares 32,9 23,6 16,4 10,0
Bebidas 5,4 4,3 2,9 1,2
Fumo 3,4 2,3 1,3 0,7
Couros e Peles 2,2 1,7 1,0 0,5
Madeira 5,7 3,2 3,2 2,7

Grupo II
Prods. Minerais n-Metal. 4,0 5,3 6,6 5,8
Editorial e Gráfica - 3,6 3,0 2,6
Mobilário 1,8 2,1 2,2 1,8
Vestuário e Calçados 7,3 4,8 3,6 4,8
Borracha 0,1 0,6 3,0 1,3
Outros Generos 1,2 1,2 4,8 6,6
Total 100 100 100 100

Participação relativa dos gêneros da industria de 
transformação no valor da transformação industrial



Principais medidas e instrumentos de 
política econômica

• Política Comercial
– política cambial
– política aduaneira

• Política Fiscal (inclusive incentivos regionais, 
setoriais ou a atividades específicas).

• Política Monetária e Creditícia (inclusive 
administração da dívida externa e 
desenvolvimento do sistema financeiro).

• Programa setoriais do governo (por exemplo 
energia, aço, etc.)



Industrialização por Substituição de 
Importações

• Dinâmica do processo => desafios do 
setor externo
– 1ª necessidade: satisfazer a demanda interna
– 2ª necessidade: comprimir importações 

menos essenciais.



  

Substituição de Importações

• Demanda interna existente e mais facilmente 
substituível.

• A possibilidade de prosseguir a substituição – tipo de 
substituição

• Condicionantes internos do processo: a dimensão e 
a estrutura dos mercados nacionais, a natureza da 
evolução tecnológica, a disponibilidade dos recursos 
produtivos.

• Conclui-se que: O processo de substituição de 
importações é complexo e sua interrupção se justifica na 
medida em que passa de indutor do crescimento 
industrial, para um obstáculo a este mesmo processo.



Industrialização por Substituição de 
Importações

• List: um país agrícola deve defender suas 
industrias.  Isto gera custos para o consumidor 
mas a longo prazo pode expandir a fronteira de 
possibilidades de produção daquele país.

• List incorpora a idéia de falha de mercado, que 
em países em desenvolvimento são grandes.

• Na Alemanha a proteção à industria foi bem 
sucedida.



Industrialização por Substituição de 
Importações

• Armadilha Listiana - a política econômica pode 
ser capturada pelas industrias protegidas que 
investem na manutenção do sistema.

• Na América Latina quase todos países 
adotaram a Industrialização por Substituição de 
Importações após a IIa Guerra Mundial e todos 
caíram na armadilha Listiana. 



Industrialização por Substituição de 
Importações

• Os países da America Latina adotaram a ISI por 
causa de:
– repulsa ao sistema colonial
– Grande Depressão e queda do preço de bens 

primários
– Termos de troca declinantes

• Raul Prebisch - mercados abertos servem para 
transferir renda de países dependentes para 
países desenvolvidos.



Industrialização por Substituição de 
Importações

• ISI envolve:
– taxa de câmbio sobre valorizada
– cotas de importação
– taxas de câmbio diferentes para diferentes produtos.

• Vitimas da ISI:
– consumidores
– industrias não protegidas
– agricultura



Industrialização por Substituição de 
Importações

• Somente em raros casos as industrias protegidas se tornariam 
competitivas a níveis internacionais.

• Uma das falhas é que a proteção não gera incentivo para a 
atualização da tecnologia.

• Também não se aproveita as economias de escala:
– na América latina em 1960 se produzia 600.000 carros em 90 

montadoras.  Eram 6.700 carros por montadora, enquanto que a 
escala eficiente na época era de 50.000 carros por montadora.



Industrialização por Substituição de 
Importações

• Os lucros obtidos pelas firmas protegidas eram 
parcialmente gastos mantendo o sistema.

• Outra parte era apropriada pelos trabalhadores 
sindicalizados das firmas protegidas.

• Isto fazia com que as firmas substituíssem 
capital no lugar de trabalho apesar do grande 
número de trabalhadores desempregados.

• Isto levava a um menor crescimento econômico 
e piora na igualdade distributiva.



Funcionamento da ISI

• A economia brasileira periodicamente se 
encontrava em dificuldades no balanço de 
pagamentos.

• Estes desequilíbrios tornavam necessário 
instituir controle das importações.
– Propósito: reduzir as importações.
– Critério: prioridade de importação aos produtos sem 

similar nacional



Funcionamento da ISI

• Ao não desvalorizar a moeda mesmo quando os 
preços internos subiam, deixava-se a moeda 
nacional sobrevalorizada.

• Tornava-se portanto necessário raciona-la.
• Isto foi feito de diversas formas ao longo do 

tempo:
– taxas de câmbio múltiplas
– proibição de importação de bens com similar nacional
– licenças de importação



Funcionamento da ISI

• O resultado era proteção ao produtor nacional.
• Efeito protecionista -  reserva de mercado.
• Efeito subsídio - custo de operação baixo 

(equipamentos e insumos importados baratos).
• Efeito lucratividade - Passou a ser mais rentável 

produzir para o mercado interno do que para 
exportar.



“As políticas de industrialização implementadas 
desde os anos cinqüenta foram 

predominantemente defensivas, e se 
caracterizam por um protecionismo exagerado 

e permanente.  O resultado foi o 
desenvolvimento de uma industria com elevado 

grau de ineficiência, e por isso mesmo não-
competitiva interna e internacionalmente, e com 

pouca ou nenhuma criatividade em termos 
tecnológicos.  



  

ISI

• A proteção proporcionada constituía-se 
em ‘protecionismo frívolo’, no sentido que 
não teve um objetivo de aprendizagem, 
apoiado num processo concomitante de 
geração de exportações e de 
desenvolvimento científico e tecnológico.”



  

ISI
• “A questão fundamental é que a substituição de 

importações não requer a absorção e 
desenvolvimento de tecnologia.  Isto contribuiu 
para incutir no empresariado industrial brasileiro 
uma mentalidade protecionista, que encara o 
protecionismo como um fim e não como um 
meio para que, num determinado horizonte de 
tempo, se implante uma industria eficiente e 
competitiva, voltada tanto para o mercado 
interno quanto para o mercado internacional.



Muitas industrias contam até hoje com o 
mercado interno cativo, e essa 

mentalidade protecionista se constituiu 
em verdadeira barreira a ser vencida para 

que se possa implantar um processo 
amplo de assimilação, adaptação e 

desenvolvimento de tecnologia.”
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