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7 Ensaios Sobre a 

Economia Brasileira 

O Brasil foi sempre tido como 
uma composição de regiões, rela
tivamente autônomas e com carac
terísticas próprias inconfundíveis. 
Determinad�s . peculiaridades geo
gráficas e, sobretudo, o pred?mí
nio de uma ou duas atividades pri
márias bastavam_. para definir as 
diversas regiões: sua soma consti
tuía o "arquipélago brasileiro". 

O processo de industrialização, 
a partir de certa etapa, duplamente 
se chocava com este Brasil frag
mentado. Exigia a concentração 
de recursos sobre · umas poucas 
áreas, e uma eficaz vinculação des
tes centros com as fontes nacionais 
de matérias-primas e com os mer
cados existentes no resto do país. 
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• Este ensaio data de 1967. Contém os fundamentos históricos de 
muitas das idéias apresentadas em "Agricultura e Desenvolvimento no Bra
sil". Sua redação final só pôde ser realizada, no entanto, no segundo se
mestre de 1970, razão pela qual ele foi incorporado ao II volume de Sete 

Ensaios sobre a Economia Brasileira. 





INTRODUÇAO 

A ocupação do Brasil se deu através de surtos de atividades 
exportadoras que fixavam contingentes populacionais sobre a ex

tensão do território nacional. O desenvolvimento de tais ativida
des não tardava a imprimir fisionomia peculiar à área em processo 
de ocupação. Relativamente isoladas do resto da economia ( volta
das "para fora") e exibindo características estruturais próprias, 
estas áreas chegariam· a construir autênticas economias regionais. 

Tidos em conta determinados condicionantes de natureza geo
gráfica, a história econômica das diferentes regiões vem sendo re
constituída mediante aplicação de dois princípios básicos: 

- a estrutura de cada região seria fundamentalmente expli
cada por características da atividade exportadora dominante; 

- a evolução da atividade exportadora dominante seria con
dicionada, antes de mais nada, pelo comportamento de longo prazo 
do respectivo mercado externo ( o que implica ter em conta a po
sição relativa da área frente às demais fontes supridoras do pro
duto em questão). 

Dada a pobreza das relações inter-regionais, a história econô
mica brasileira seria pouco mais do que a justaposição destas his
tórias regionais. 

Esta perspectiva é deficiente, a nosso ver, até mesmo para o 
estudo da história regional brasileira. Além de não permitir a de, 
vida compreensão dos desequilíbrios regionais que tão profunda
mente marcam a economia brasileira, poucos subsídios oferece ao 
estudo de certos aspectos cruciais de nossa formação ( tais como 
as relações agricultura versus indústria e a natureza do processo 
brasileiro de industrialização). Estas e outras questões podem, no 
entanto, ser substancialmente esclarecidas através de outra abor
dagem de nossa formação regional. 

Admitamos, de início, que na maioria das regiões já se en
contra de há muito superada a fase de crescimento à base de uma 
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atividade exportadora. As reações observadas a partir da falência 
do mecanismo original de crescimento foram, porém, as mais di

versas e levaram a resultados tão distintos quanto a dissolução e 
o virtual desaparecimento da atividade econômica organizada ( ve
rificados em certas áreas amazônicas após a crise da borracha) ; e 
o acelerado processo de industrialização ( resposta paulista à crise 
cafeeira do século XX) . A grande diversidade de reações sugeri
da por estes extremos demonstra cabalmente que o estudo das 
crises da atividade exportadora e de sua evolução é pelo menos 
tão importante quanto o exame do surto que deu origem à região. 

O desconhecimento dos variados processos de degenerescên
cia e/ ou recuperação não apenas impede a compreensão do atual 
quadro regional brasileiro, como imprime caráter descontínuo à 
nossa história. Região por região, a nossa formação aparentemente 
9 salta" do início da crise externa para a descoberta de novos pro
dutos de exportação e, na falta destes, para a atualidade. Com o 
ocaso de uma região surge outra e assim, repetidamente, a história 
se transfere para novos quadros geográficos. Daí a característica 
descontinuidade ( temporal e espacial) atribuída à nossa história 
econômica. 

O exame das diferentes formas de enfrentar ou sucumbir à 
crise sugere, antes de mais nada, o estabelecimento de padrões de 
reação: por esvaziamento, introversão, substituição ( de uma cultu
ra por outra) ou superação (diversificação e industrialização). É 
através do estudo destas reações que nos propomos tentar uma re-
visão da herança regional do Brasil contemporâneo. 

Este deslocamento do centro de atenções não acarreta o aban
dono da etapa formativa das várias regiões. Uma das vantagens da 
posição aqui adotada é justamente permitir um aprofundamento da 
compreensão dos próprios surtos primário-exportadores. Isto por 
que o estudo do potencial de transformação que aí reside e que 
V'ira à tona, posto em xeque o mecanismo tradicional de expansão, 
exige verdadeiro reexame do crescimento "voltado para fora". Faz
se necessário formular novas questões e incorporar novos aspectos. 
Em particular, cabe examinar mais dPtidamente as diferentes trans
formações em curso ao longo da expansão. Não tanto as comanda
das "de fora", como, sobretudo, as que decorrem das propriedades 
internas da estrutura em formação. 

Para a história econômica como tal, a mais importante conse
qüência da perspectiva aqui defendida é a de recuperar e integrar 
aspectos e momentos fundamentais de nossa formação econômica. 
A tão difundida imagem da descontinuidade espacial da nossa eco
nomia em épocas passadas também tende a ser revista pelo estudo 
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das crises. As regiões em dificuldades tendiam a alterar profunda
mente suas relações com o resto da economia, "importando" me
nos, "exportando" mais e, em certos casos, transladando mão-de
obra e capital para outras regiões. Disto deriva uma conclusão 
preliminar: as regiões, mesmo quando pouco articuladas em seu 
funcionamento corrente, contavam com as demais para crescer, 
transformar-se, ou mesmo involuir. As transferências de trabalha
dores, em particúlar, -tiveram grànde importância em nossa his
tória. Pode-se aceitar como uma das suas características fundamen
tais o seguinte fenômeno: todo surto decadente servia de fonte; 
todo movimento ascendente, de destino para a mão-de-obra rural. 
Esta passagem de ilha a ilha no "arquipélago" regional brasileiro 
constitui um dos mecanismos básicos de nossa formação espacial e 
contrasta fortemente com o avanço tipo "mancha de óleo" carac
terístico' da evolução norte-americana. 

O exame das possibilidades e limitações latentes em cada sur
to e que se manifestam com o declínio do mecanismo tradicional 
da expansão, leva ainda à formulação de novas hipóteses sobre 
nossa história industrial, política, etc. A industrialização brasileira 
surge, então, como um "projeto" várias vezes fracassado, em di
ferentes épocas e regiões. O confronto da industrialização que efe
tivamente vingou, com os ensaios industriais que não chegaram a 
se consolidar, exige a compreensão das formas de involuir ou su
perar as crises observadas nos diversos surtos primário-exportado
res. Este tema, apenas tangenciado neste ensaio, constitui o centro
das atenções em "A Industrialização Descentralizada no Brasil". 
Certas hipóteses derivadas da perspectiva aqui adotada foram, por 
outro lado, amplamente desenvolvidas no estudo das relações agri
cultura- versus moderna industrialização, no ensaio "Agricultura e 
Desenvolvimento no Brasil". 

* * * 

A mudança de perspectiva aqui adotada não reflete a desco
berta de novos materiais históricos. Nestas condições, é justo for
mular uma incômoda indagação: por que seria esta abordagem tão 
tardiamente adotada, se serve à elucidação de importantes proble
mas e, numa primeira aproximação, prescinde de informações adi
cionais? A nosso ver, certas observações históricas podem enca
minhar a resposta a esta questão. 

O comércio internacional foi, durante séculos, o centro de 
gravidade não apenas de nossa . economia, como também de nossas 
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atenções.1 A deteriorização das condições enfrentadas por uma das 
regiões não levava, contudo, à busca de maior produtividade que 
permitisse a récuperação ou consolidação das posições ameaçadas. 
A resposta mais condizente com a nossa conformação interna e 
condicionamento externo seria a busca de novo produto. Na falta 
deste, tinham início "acomodações" que retiravam parcial ou to 
talmente os produtores do "cenário" das relações externas. Mes
mo quando bem-sucedidas, tai� transformações não mereciam maio
res atenções - os novos sucessos não se desenvolviam· na face ilu
minada da nossa economia. Com mais razão, a decadência se asse
melhava a um progressivo "desaparecimento" da região. 

A industrialização, posteriormente, levaria à condenação ou 
legaria ao anonimato os processos históricos que não convergissem 
diretamente para ela. Assim, por exemplo, a introdução do regime 
salarial no campo seria obsessivamente referido pela história eco
nômica contemporânea; a ampla e diversificada "infra-estrutura" 
transmitida pelo café às atividades que o sucederam não mereceu, 
contudo, qualquer destaque, não sendo em absoluto entendida a 
sua decisiva impórtância para o surgimento de uma vigorosa agri
cultura de mercado interno no País. 

Dado o que precede, raramente a negação do papel da crise 
na nossa formação foi explicitamente formulada. O capítulo final 
de Formação Econô7J2ica do Brasil, de CELSO FURTADO, contém, no 
entanto, uma declaração que constitui, a nosso ver, o substrato das 
posições que, através de uma perspectiva "industrialista", conce
bem a fase "pré-industrial" como uma sucessão de surtos exporta
dores mais cedo ou mais tarde -fracassados. 

"Na primeira etapa, a indução externa constitui o fator dinâ
mico principal. . . Ao debilitar-se o estímulo externo, todo o siste
ma se contrai em um processo de atrofiamento. . . Se se prolonga 
a contração da procura externa, tem início um processo de desa
gregação e a conseqüente reversão a formas de economia de subsis
tência". Isto prevalece até a Primeira Grande Guerra e "de for
ma atenuada até fins do terceiro decênio deste século" .2 

Contra este pano de fundo, a industrialização é apresentada 
como a negação e definitiva superação da longa e perturbada "eta
pa" primário-exportadora. 

1 . O que se comprova, por exemplo, pela abundância de estudos sobre 
as trocas externas e a pobreza dos trabalhos referentes à agricultura de 
alimentos, à qual cabia nada menos que o sustento da população. 
2. Celso Furtado, op. cit., págs. 258, 259. 
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A perspectiva aqui adotada abandona a concepção unilinear 
de involução acima indicada. A industrialização aparece, então, 
como possível resultante de diferentes surtos, quer na etapa ex
pansiva, quer no período de reconversão. E os embriões indus
triais abrigados pelas regiões espelham em sua diversidade os di
ferentes contextos que lhes deram origem. Tal concepção permite 
reintegrar em nossa história os ensaios de industrialização nela ve
rificados. Seu relativo sucesso ou fracasso, bem como a fisionomia 
que lhes é própria, surge então como poderoso fator de determi
nação do complexo quadro regional herdado pelo Brasil contem
porâneo. 

* * * 

O presente ensaio, ao percorrer sumariamente a história re
gional brasileira, procura evidenciar fenômenos históricos que têm, 
a nosso ver, papel decisivo na configuração de traços fundamen
tais do passado brasileiro - e, através deles, de outras tantas ca
racterísticas da atualidade. Não se trata, como já foi assinalado, 
de revelar fenômenos "desconhecidos" da nossa história. Tenta
mos, sim, levar a efeito a seguinte mudança de perspectiva. 

- Ao longo da fase ascendente dos diferentes ciclos, todos 
os fenômenos são usualmente referidos à atividade central e à sua 
expansão. Aqui, no entanto, serão examinados através do potencial 
de mudança que neles reside. Conseqüentemente, certos fenôme
nos, em regra tidos por "secundários", ganham inesperado realce. 
É que temos sistematicamente em vista o que virá depois: a crise 
e as transformações ulteriores. 

- As poucas referências comumente feitas à involução de 
atividades primário-exportadoras tendem a reduzir as mudanças a 
"desvios" em relação ao passado. Isto equivale a supor que as di
versas transformações deflagradas pela crise consistem apenas no 
distanciamento de uma situação paradigmática. Neste trabalho, não 
apenas a involução é o que mais interessa, como as reações que a 
acompanham são tratadas como a busca de uma nova estruturação, 
ou seja, são referidas ao futuro e não ao passado. 

Nem todo o material histórico presente neste ensaio recebe o 
tratamento acima definido. Isto se explica tanto pela necessidade 
de armar um quadro ou contexto geral de referência, quanto pela 
incapacidade do autor de levar sua proposição às últimas conse
qüências. Além do mais, em cada ciclo o estudo se concentra so
bre os casos mais importantes e conhecidos ( o ciclo minerador 
está representado por Minas Gerais - e ali apenas pelo ouro; o 
café é estudado quase exclusivamente em sua trajetória sobre o 
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planalto paulista etc.). Estes "casos" nos parecem os mais .adequa
dos ao estudo das implicações da crise sobre o resto da economia ( e 
facilitam o exame de características usualmente relegadas a um se
gundo plano). Às limitações acima referidas, caberia adicionar aque
las que decorrem das dificuldades bibliográficas enfrentadas. Como 
já foi assinalado, trata-se de trabalhar sobre aspectos e momentos 
de sombra da nossa história. 

! ·; 

. ' 



A REGIÃO NORDESTINA 

Auto-sustentação através de 
sucessivos reveses 

"O ser senhor de engenho, é título a que muitos aspiram, 
porque traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado de mui
tos. E se for, qual deve ser, homem de cabedal e governo ... " É 
assim que Antonil dá início ao seu minucioso exame da economia 
açucareira do Brasil. Fica, desde logo, evidenciado por que veio a 
imperar a grande empresa naquela atividade: é que eram inúme
ros e vultosos os gastos para a constituição de uma unidade agro
industrial açucareira. A transformação da cana em açúcar se fazia 
por processo constituído de várias etapas, cada uma das quais su
punha prédios e instalaçõesª onde entravam, a par da madeira e 
outros materiais de obtenção local, o ferro e o cobre, necessaria
mente importados. Além do mais, era preciso, contar com grande 
número de escravos, bois, barcos etc. Aos que não conseguissem 
enfrentar os gastos correspondentes à fase de industrialização, ca
bia a posição de "lavradores", embora sua especialização agrícola 
não lhes permitisse tampouco livrar-se do oneroso emprego dos 
escravos e animais exigidos pela cultura canavieira. 

Em contraste com o elevado montante de inversões, eram re
lativamente reduzidas as despesas correntes de um engenho. O 
escravo era capaz de alimentar-se usando, para tal modestas roças de 
mantimentos.4 Por outro lado a lavoura não requeria praticamente 
adubos e demais implementos. Valendo-nos, ainda, de Antonil, po
demos assinalar que o pagamento a diversas formas de trabalho 

3. A Terra e o Homem no Nordeste, Manuel Correia de Andrade, 
pág. 72. 
4. A mão-de-obra trabalhava nos domingos e feriados em suas roças de 
mantimentos. com o que ficava coberto seu sustento. 
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qualificado e a aqws1çao de lenha constituem os gastos correntes 
mais relevantes. 

Foi o deslocamento dos interesses holandeses para o Caribe 
( meados do século XVII), onde iriam reconstituir o quadro eco 
nômico-social do litoral nordestino (grande exploração-trabalho es
cravo-monocultura), que impôs um freio à expansão da economia 
<:anavieira no Nordeste.5 Sendo os flamengos até então encarregados 
de comercializar a produção nordestina, pode-se imaginar as difi
<:uldades imediatamente advindas para a região. A crise das expor
tações açucareiras era de difícil superação6 · no quadro histórico vi
gente. Não apenas devido à pouca flexibilidade da economia de 
plantação, mas também por motivos "externos." Naquela época, a 
precariedade dos meios de transporte e as limitações do mercado 
europeu· só permitiam o comércio internacional ( de longa distância) 
para uns poucos produtos de elevado valor por unidade de peso. 

Na primeira metade do século XVIII, prolonga-se a crise da 
economia açucareira, que agora se defronta com dificuldades em 
todas as frentes. Se externamente a produção antilhana se consoli
da, internamente a febre do ouro promove uma elevação dos custos 
de produção.7 Mas o reduzido montante de gastos correntes e a 
dificuldade de improvisar usos alternativos para a mão-de-obra e 
o capital disponível amorteciam a reação da oferta, que pouco se 
retraía diante da queda dos preços. A diminuição da capacidade de 
importar, acarretada pela queda da receita proveniente das exporta
ções, leva, no entanto, à intensificação e diversificação dos trabalhos 
domésticos, com o intuito de substituir certas importações. Segun
do Inácio Rangel,8 isto seria típico do período colonial, época em 
que o latifundiário, dentro de certos limites, distribuía os escra
vos entre "o eito e a casa-grande" segundo as condições do merca
do externo. 

A expansão dos trabalhos caseiros e genericamente das ativi
dades de subsistência é uma resposta indesejada mas, possivelmen-

5. Formação Econômica do Brasil, Celso Furtado, Cap. 4. 
6. "Os holandeses, tendo aprendido dos portugueses, em Pernambuco, a 
fabricar o açúcar, depois de expulsos desta capitania foram ensinar aos 
franceses da ilha de Guadalupe e da Martinica, e aos povoadores das 
outras ilhas daquele arquipélago ... " (Memórias sobre o preço do açúcar), 
- 1971, J. J. da Cunha Azeredo Coutinho. 
7. "Mas o ter crescido tanto nestes anos o preço do cobre, ferro e pano, 
e do mais que necessitam os engenhos; e particularmente o valor dos escra
vos, . . é a principal causa de haver subido tanto o açúcar. . . depois de 
descobertas as minas de ouro". Antonil, Cultura e Opulência do Brasil por 

suas drogas e minas. 
8. Introdução ao Estudo do Desenvolvimento Econômico Brasileiro. 
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te, única para um dos mais graves problemas da economia escra
vagista: o ajuste do emprego de mão-de-obra às condições ditadas 
pelo mercado. A precariedade da acomodação se revela plenamente 
pela presteza com que, melhoradas as condições de mercado, o 
proprietário trata de reconduzir o máximo de trabalhadores para a 
atividade dominante.9 Com isto, capacita-se para adquirir no ex
terior grande parte das manufaturas de que necessita e para a com
pra de novos escravos . ,. . 

Os gastos de reposição, ou sejà, os destinados a manter a ca
pacidade produtiva do engenho, eram relativamente elevados: aqui
sição de escravos. ( a população cativa apresentava um crescimento 
vegetativo negativo), compra de animais de tração e conservação 
de instalações ( que se fazia localmente, mas com uma parcela da 
mão-de-obra assalariada). Nestas condições, o prolongamento da 
crise levaria à gradativa redução da capacidade instalada de produção. 
Tidas em conta a inexistência de alternativas para o uso dos equi
pamentos e instalações existentes, e a possibilidade de reparo local 
dos engenhos, mesmo uma profunda e prolongada baixa das cota
ções de açúcar não levaria ao abandono das atividades no setor. O 
reduzido custo de operação do empreendimento impedia, aliás, que 
os senhores enfrentassem graves problemas em decorrência da queda 
das safras ou mesmo das cotações do produto.10 

A reduzida vulnerabilidade da unidade rural, as vantagens de
rivadas da operação em ampla escala e ainda razões tais como o 
apego à terra numa sociedade eminentemente agrária, o podá po
lítico emanado da propriedade latifundiária etc., eram fatores que 
impediam ou dificultavam o fracionamento dos, engenhos. Espe
cialmente nas fases críticas aí residiam importantes elementos de 
defesa da estrutura econômico-social. 

O vigoroso, ainda que pouco duradouro, ciclo do ouro 
que se estende do último quartel do século XVII a meados do sé
culo XVIII - já foi referido como provável agravante das condi
ções enfrentadas pela economia açucareira nordestina.11 É bem 

9. A oferta da cana é por natureza mais rígida na retração que na expan
são. Uma vez plantada, a cana produz em pouco mais de um ano, obten
do-se várias novas safras a seguir. 
10. Este não era certamente o caso para as unidades que começassem a 
operar ou que tivessem atravessado recente processo de ampliação. (Havia, 
então, de saldar grandes dívidas, acrescidas, em regra, de pesados juros). 
11. Não apenas pelo encarecimento da mão-de-obra e de certos materiais, 
como assinala Azeredo Coutinho, como por estimular o desenvolvimento 
açucareiro de novas áreas, notadamente a região de Campos. Ver, a pro
pósito, Roberto Simonsen, História Econômica do Brasil em especial, sua 
discordância com a tese de Azeredo Coutinho. 
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possível que ao criar novo foco de atenções, promovendo o deslo
camento do centro de interesses na colônia, tenha também retar
dado a descoberta do algodão, produto de crescente aceitação nos 
mercados externos e para o qual o país apresentava condições mui
to favoráveis. Mantida a perspectiva adotada neste trabalho, não 
vamos nos referir ao surgimento e expansão da lavoura algodoeira. 
O algodão aparece aqui, antes de mais nada, como uma atividade 
que veio atenuar a prolongada agonia da economia litorânea ( açu
careira) e reforçar a tendência à ocupação do hinterland nordesti
no iniciada anteriormente pela pecuária: 

O algodão, contrastando com a cana, não exigia importantes 
investimentos, estando ao alcance de sitiantes, moradores etc. Tam
bém difere da cana quanto aos requisitos de mão-de-obra: seu ciclo 
vegetativo é curto, o que torna relativamente mais oneroso o em
prego de escravos. A par disto, o trato e a colheita do algodão po
dem ser facilmente realizados por mulheres e crianças.12 A redu
zida importância das despesas correntes é ainda mais evidente no 
caso do algodão que no da cana. Isto porque o plantio em con
sórcio com milho, feijão ou mandioca permite a auto-sustentação 
da força de trabalho. A elaboração caseira de fibra permite, além 
do mais, a obtenção do tecido grosso de uso diário dos trabalha
dores. O processamento do excedente vendável não se faz, contu
do, na unidade rural, o que te�_importantes implicações: "A in
dustrialização mais barata e menos urgente que a da cana colocou 
o beneficiamento do algodão na mão de comerciantes que, com 
suas bolandeiras, a princípio, e descaroçadores, depois, se estabe
leciam em cidades, vilas e povoações, passando a comprar a ma
téria-prima ao agricultor para vendê-la, após o beneficiamento, aos 
exportadores. Daí ter contribuído, desde às primeiros tempos, para 
o desenvolvimento da vida urbana, ao contrário do que ocorria 
com a cana-de-açúcar .13 

O algodão nordestino jamais conseguiu se impor no exterior: 
sua participação no mercado internacional só se tornava significati
va por ocasião de grandes crises nas demais fontes supridoras. Isto 
é particularmente claro quando examinamos os avanços e recuos 
do Nordeste e o Sul dos Estados Unidos.14 A Guerra de Indepen-

12. Contrariamente, a cana exigia enorme quantidade de trabalho adulto 
nas pesadas operações de plantio, corte e transporte das safras. 
13. Manuel Correia de Andrade, Terra e Homem no Nordeste, pág. 143. 
14. A região do Sul dos Estados Unidos, dedicada ao fumo, apresentou 
as mesmas características e a mesma inércia da economia canavieira nor
destina, uma vez iniciada a decadência da cultura dominante. Foi inclusive 
tentado, via concessão de estímulos, o fomento de atividades industriais, 
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dência, bem como a de Secessão, permitiram grandes avanços do 

algodão brasileiro; mas o retorno à normalidade norte-americana 
trouxe sempre o recuo da produção brasileira.15 

Estabelecidos a cana e o algodão como lavouras dominantes 
no Nordeste, 16 haveria que derivar a fisionomia e evolução da re
gião, de características próprias destas culturas e de sua trajetória 
de longo prazo. 

Sabe-se que são necessários grandes gastos para a ocupação, 
pela cana, de novas terras e, especialmente, para a fundação de 

novos engenhos: A lavoura, propriamente dita, não pode, aliás, 
distanciar-se apreciavelmente dos engenhos, pois isto multiplica os 
custos e problemas que acompanham o transporte do produto. Con
seqüentemente, os avanços e recuos da cana se fazem a curto prazo, 
dentro dos limites ditados pelas terras já incorporadas.17 A la
voura algodoeira, contrariamente, sempre se caracterizou por acen
tuada mobilidade. A exigüidade dos gastos fixos, a possibilidade 
de aproveitamento da mão-de-obra feminina e infantil e a ampla 
gama de solos utilizáveis lhe permitiam facilmente ocupar ou aban
donar terras em função das condições oferecidas pelo mercado. O 
avanço da lavoura não tendia, além do mais, a ser detido por difi
culdades de transporte, problema de primeira grandeza com que 

mas a economia não reagiu. Só sairia do marasmo em que se encontrava 
já por ocasião da Independência, através do surto algodoeiro que provocaria, 
na primeira metade do século XIX, espetacular recuperação e dilatação do 
tradicional regime da plantation, típico do velho sul. O Nordeste porém 
não encontrava alternativa à altura (nem a crise era tão grave quanto a 
da Virgínia, dado o tremendo desgaste de solos ali provocado pelo fumo) 
no algodão que, não contando com as vantagens existentes no sul dos 
E.U.A., não chegou a polarizar a economia regional. Interessantes simili
tudes e contrastes entre o Sul dos E.U.A. e o Nordeste brasileiro podem ser 
deduzidos, por exemplo, de America's Economic Growth, de Albert Shan
non, Cap. XV. 
15. As exportações norte-americanas de algodão caíram drasticamente 
com a Guerra Civil. Em 1861, eram 17% do que haviam sido em 1860 
(Shannon, op. cit., pág. 333). Mas a posição americana foi facilmente 
recuperada: "Quando, em 1872 (7 anos após o término da Guerra de Seces
são), se realizou em Londres a Exposição dedicada ao algodão, os E.U.A. 
com sua cultura racional, com sua organização comercial, já haviam reto
rnado seu posto". Luís Amaral, História Geral da Agricultura no Brasil, 

�R�ll 
16. A pecuária será mais adiante referida. 
17. Nos primórdios do ciclo canavieiro, no entanto, sendo elevadíssima 
a lucratividade do empreendimento, oarticularmente rudimentares as técni
cas em uso, e estando à mão as melhores e mais acessíveis terras (à mar
gem de rios plenamente navegáveis), a área ocupada pela lavoura podia 
ainda ser ampliada com relativa rapidez. 
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se defronta a atividade canavieira. Dado o amplo potencial produ
tivo da região e a instabilidade ditada pelo comércio externo, o 
algodão, em alguns períodos, penetrava a fundo no Sertão e chegava 
à zona úmida litorânea voltando, posteriormente, a concentrar-se 
em áreas tradicionalmente produtoras.18 Por maior que fosse a 
crise, estes redutos do cultivo algodoeiro estavam defendidos pelo 
fato de que o próprio declínio das exportações tendia a incremen
tar o consumo de fibras locais. 

Os reduzidos gastos de operação da cana e as pequenas des
pesas do algodão, tanto correntes quanto fixas, permitiram ao Nor
deste atravessar longos e profundos períodos de estagnação, sem 
jamais defrontar-se com situações efetivamente críticas. A faixa 
úmida preservava suas características fundamentais: o hinterland, 
sim, tendia a mudar de fisionomia. Com as crises, recrudescia a 
auto-suficiência e escasseavam as relações com o resto da economia. 
A pecuária e os cultivos de subsistência ali encontrados, no en
tanto, prosseguiam sua secular expansão, determinada, primordial
mente, pelo crescimento vegetativo da população e dos rebanhos. 

O algodão, ao retrair-se, não era substituído por outra lavou
ra de mercado; 0s fatores anteriormente empregados permaneciam, 
subutilizados, preservando-se assim o notório potencial de recupe
ração da área. 

Visto em perspectiva, iam-se consolidando vários traços da es
trutura econômico-social nordestina. A região se voltava "para fora", 
tanto quanto lhe permitia o mercado externo, ou seja, aproveitava 
conjunturalmente o espaço aberto pelas crises e se recompunha,. 
uma vez "normalizada" a situação. 

Ao longo do século XIX, a cana e o, algodão continuam do
minando distintas sub-regiões no Nordeste brasileiro. Nenhum che
ga ser efetivamente hegemônico no conjunto da região; ambas as 
culturas passam por fases expansivas, sem lograr consolidar as po-
sições transitoriamente ocupadas. Enquanto o algodão, com sml 
maior sensibilidade, conhece um único e espetacular surto expan
síonista, a cana se expande consideravelmente nos primeiros de
cênios do século, perde impulso a seguir e chega ao século XX em 
franca crise. Já então se encontram definitivamente estabelecidas 
as áreas de influências das duas grandes culturas. O açúcar tem 
consagrado o seu império em quase toda a extensão do litoral úmi
do, enquanto o algodão se concentra em determinadas zonas ser-

18. Comentando o curto ciclo algodoeiro promovido pela Guerra Civil 
norte-americana, diz Rodolfo Teófilo, citado por Luís Amaral (op. cit.), 
que no Ceará, "Dum ano para outro, a Província, cobriu-se de algodão ... " 



A HERANÇA REGIONAL NO DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO 21 

tanejas, de onde pode "saltar" para outras áreas, em função das con
dições ditadas pelo mercado externo. Torna-se, pois, evidente que 
as culturas dominantes não mais disputam a terra. Isto se dera 
anteriormente mas os gastos fixos e outros elementos da rigidez 
da atividade canavieira já não permitem praticamente as antigas 
incursões do algodão nas terras úmidas; por outro lado, rumo ao 
interior, a cana se defronta com a barreira ecológica das terras se
mi-áridas. Nestas condições, desde que coincida a crise de uma 
cultura com a expansão da outra, seria a mão-de-obra o fator 
transferido. Mas as sucessivas derrotas impostas à região nordes
tina pelo açúcar de beterraba, pela recuperação do Sul dos Estados 
Unidos logo após o término da Guerra Civil e pelo moderno surto 
açucareiro antilhano limitaram permanentemente a expansão eco
nômica da região. Nestas condições, não havia maiores estímulos 
às transferências intersetoriais de mão-de-obra e a crescente oferta 
de trabalho se traduzia em movimentos migratórios e na subutili
zação da mão-de-obra. 

Não há, tampouco, indícios de transferências significantes de 
capitais de uma cultura para outra. A poupança engendrada em am
bas, parece-nos, tendia a aplicar-se, quer na expansão da área de 
plantio, quer na respectiva etapa industrial. Assim, por exemplo, 
a conjuntura relativamente favorável atravessada pela cana nas pri
meiras décadas do século XIX foi aproveitada para a introdução 
de importantes avanços tecnológicos.19 No tocante à economia açu
careira, aliás, à medida que avançava o século XIX, a realização de 
grandes investimentos se tornava indispensável à manutenção da 
modesta posição ainda ocupada no mercado mundial. Sucessivas 
tentativas levariam dos tradicionais engenhos aos fracassados enge
nhos centrais, e às modernas usinas. Não apenas as necessidades di
tadas pelo esforço de tecnificação dificultavam a saída de capitais: 
a consolidação das duas lavouras ( refletida em vários planos, geo
gráfico, comercial-financeiro e mesmo cultural) insinuava profun
da diferenciação entre os sistemas açucareiro e algodoeiro. 

A abolição da escravatura poderia ter liquidado com a ex
cepcional resistência às crises, demonstrada pela economia nordes
tina. Para a empresa rural, a Abolição significava perda de "ca
pital" ( valor de escravo) e elevação das despesas correntes do 
empreendimento. Conseqüentemente, uma séria queda de cotações 
no mercado externo conduziria, em princípio, a uma combinação 

19. Instalação das primeiras máquinas a vapor, introdução de novas va
riedades de cana, adaptação das fornalhas para o uso de novos combustíveis 
(bagaço) etc. Aspectos da Economia Açucareira, Gileno de Carli. 
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de desemprego, com perdas financeiras. Nada disto, porém, se ve
rificou. Primeiramente, há que advertir, o algodão e a pecuária 
quase não empregavam escravos. Os Estados algodoeiros, estimu
lados pela elevação do preço interno do escravo e pressionados pela 
crise deflagrada pela recuperação americana, vinham "exportando" 
cativos para o sul do País. Deixemos, pois, de lado esta lavoura, 
onde o braço escravo já não era importante à época da Abolição.20 

Na região canavieira, a "solução" encontrada para o problema 
da remuneração_ do trabalhador rural não diferiu daquela que ca
racterizou outras áreas e culturas do País. Seria simplesmente apro
fundada uma experiência datada dos tempos coloniais. Os trabalha
dores livres seriam contemplados com pequenos tratos de terra. 
Sua convocação ficava sujeita às necessidades ditadas pelo calen
dário agrícola ( período de corte etc. ) , variando também em fun
ção das condições do mercado açucareiro. O trabalho efetivamente 
dedicado à cultura canavieira seria parcialmente gratuito ( "cam
bão"), ou pago a preço extraordinariamente reduzido. A uma acen
tuada queda de preços poderia responder o proprietário rural com 
a liberação de trabalhadores, que passariam a dedicar-se, predomi
nantemente, aos cultivas de subsistência. Os pequenos roçados de 
mantimentos funcionam, pois, como amortecedor, que permite à 
fazenda reter grande reserva de trabalhadores, sem maiores despe
sas correntes.21

· É interessante observar, a propósito, que a alter
nância lavoura de subsistência versus cana se refere, essencialmen
te, ao uso da mão-de-obra. Dificilmente, o proprietário cederia aos 
trabalhadores terras anteriormente dedicadas à cana. Seu interesse 
consiste em dispor de um mecanismo que; permita "jogar" com a 
fração do custo de subsistência diretamente coberta pelo próprio 
trabalhador ( e sua família). Este mecanismo só desapareceria mo
dernamente, com o esgotamento das terras disponíveis na região 
litorânea. 

Muito antes de seu desaparecimento, porém, a opção agricul
tura de exportação versus agricultura de subsistência, escapando ao 
âmbito da empresa canavieira, se transferiria para o binômio faixa 
úmida versus agreste e "vales" sertanejos. É como se a região, como 
um todo, fizesse uma aplicação macroscópica da experiência de dis-

20. O Ceará, aliás, se antecipou à Abolição, libertando seus escravos em 
1884. 
21 . Caberia lembrar que a acomodação da propriedade rural à Abolição 
da escravatura, através da multiplicação de relações de produção como a 
parceria, o cambão etc., seria entendida por alguns autores como o esta
belecimento de formas "medievais" de organização produtiva. 
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tribuição da mão-de-obra desenvolvida inicialmente no seio das 
unidades rurais. Mas, com a variação da ordem de grandeza, veri, 
ficavam-se importantes mutações. No panorama agrário sertanejo e 
agrestino, ao lado do latifúndio pecuarista surgiria uma profusão 
de pequenas e médias propriedades dedicadas, em boa medida, à 
auto-sustentação, mas constituindo um embrião de agricultura de 
mercado interno. 

Tecnologicamente, a agroindústria açucareira nordestina con
tinuaria a reboque de-avanços registrados em outras áreas. O atra
so secularmente acumulado, já no início deste século, praticamente 
impedia a venda aos mercados externos. A saída era então busca
da no vigoroso mercado que vinha se formando no Centro-Sul do 
País.22 A profunda crise provocada pela Primeira Grande Guerra 
permitiria breve retorno ao mercado mundial. Mais uma vez se re
petiria a história: com a recuperação européia do pós-guerra, pra-
ticamente desapareciam as exportações nordestinas. 

Na economia açucareira, não apenas a etapa agrícola fixava 
amplo contingente populacional no campo, como a própria indus
trialização t:ínha lugar no meio rural. O reduzido estímulo à urba
nização, as relações ae produção imperantes no setor e a alta con
centração da ptópriedade e das rendas eram fatores de retardamen
to do processo de diversificação do aparelho produtivo da região. 
O algodão, contrariamente, oferecendo condições de acesso social, 
levando para os centros urbanos atividades de processamento e pro
piciando o surgimento das primeiras instalações fabris, tendia a 
criar as base·s de uma economia menos dependente e mais integra
da. Mas, como sabemos, sua incapacidade para competir no merca
do mundial revelou-se, historicamente, uma dificuldade intranspo
nível.· Assim sendo, a afirmação definitiva do setor algodoeiro teve 
que esperar a formação regional e, sobretudo, nacional de um am
plo mercado de tecidos. Isto viria a garantir ao setor uma base 
estável,23 e constituiria o primeiro esforço significativo no sentido 
da substituição, por produção nacional, da importação de manu
faturas.24 

22. Vide adiante: O Café: Auge, "Sobrevida" e Superação. 
23. Vale dizer, relativamente estável, dado que entre outros fatores, 
ziguezagues de nossa política tarifária e cambial ao longo do período do
minado pela cafeicultura, mais de uma vez levaram as indústrias têxteis a 
posições bastante difíceis. 
24 .. A participação no total das importações brasileiras do item "manu
faturas de algodão" caiu de 33,8% para 12,8% de 1839-40, 1843-44 a 1902-
1904. Helio Schlittler Silva, Tendências e Caracteristicas Gerais do Comércio 
Externo no Século XIX, Revista de História Econômica Brasileira, ano I, 
n.0 1, 1953. 
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O quadro nordestino se completará, ao nível aqui tratado, por 
sumária referência à pecuária sertaneja.25 Esta atividade, cujas ori
gens remontam às necessidades de animais de tração e corte por 
parte dos engenhos litorâneos, vai ganhando autonomia à medida 
que se reproduzem os rebanhos - e, conseqüentemente, se 
distancia do litoral a atividade criatória - frente a uma demanda 
contida pela crise crônica da econoinia açucareira. O gado, repro
duzindo-se numa região de pastos pobres e clima sujeito a graves 
secas, necessita grande mobilidade para sobreviver. A constante an
dança dos rebanhos determinaria, a longo prazo, extremada dis
persão da vida econômica interiorana. A dispersão, combinada com 
as dificuldades de transportes e a distância do litoral, induz à di
versificação das lavouras e estimula o desenvolvimento de ativida
des artesanais. Assim, as populações sertanejas, geográfica e eco
nomicamente isoladas, irão desenvolver soluções próprias para a 
cobertura de suas necessidades básicas. O avanço para o interior, 
impulsionado pela reprodução dos rebanhos e pela escassez de opor
tunidades na zona litorânea, tem assim como resultado crescente 
desarticulação da· grande região nordestina. 

A débil vinculação do hinterland com as demais regiões e o 
exterior mostrava-se, no entanto, capaz de reavivar-se, desde que 
surgissem estímulos externos. Antes de mais nada, os grandes sur
tos algodoeiros rapidamente mobilizavam as reservas produtivas ser
tanejas, restabelecendo vínculos com a economia de mercado. A 
própria pecuária, além disto, procurava ultrapassar as limitações 
impostas pelo litoral açucareiro. A venda de gado "em pé", con
duzido para o Sul pelo Vale do São Frandsco, e a exportação de 
"charque", eram dois possíveis elos da economia sertaneja com as 
áreas centro-sulinas. Mas, assim como o açúcar e o algodão nor
destino se revelavam "marginais" no mercado internacional, desde 
cedo a pecuária sertaneja seria superada no contexto nacional por 
outras zonas de criação.26 Era assim confirmada a não-integração 
da região semi-árida nordestina à economia nacional. Incapacitada 
de participar numa divisão regional do trabalho, esta economia es
tava condenada a não aproveitar senão parcialmente o trabalho e 
os recursos naturais de que dispunha. Mantinha-se próxima ao es
tágio de economia de subsistência, que superava temporariamente 
pelo recrudescimento das relações "externas". A longo prazo, en-

25. Vide adiante: "0 hinterland. A pecuária como atividade de ocupa
ção". 
26. Vide adiante: "Extremo-Sul - o precoce desenvolvimento voltado 
'para dentro'". 
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contrava-se em permanente dilatação, já que, através de modali
dade eminentemente extensiva de crescimento, absorvia sua pró
pria expansão demográfica, acrescida de excedentes populacionais 
provenientes do litoral. Como região de desafogo demográfico, pou
co vulnerável às crises de mercado, constituía uma retaguarda de
fendida, que elevava a resistência do todo regional, frente às pro
fundas e repetidas crises que marcam sua história. 



A REGIAO DAS MINAS 

Retrocesso e dispersão ap6s a crise 

"A sede insaciável do ouro estimulou a tantos a deixarem 
suas terras, e a meterem-se por caminhos tão ásperos como são os 
das minas, que dificultosamente se poderá dar conta do número de 
pessoas que atualmente aí estão" .27 Estes difíceis caminhos desem
bocavam numa região de solos pobres e acidentada topografia que 
coincide, aproximadamente, com a atual "zona metalúrgica", si
tuada ao centro do atual Estado de Minas.28 Nela se concentraria 
uma população que, crescendo rapidamente, atingiria cerca de 
320. 000 habitantes em 1776.� 

A civilização que ali se gestou, ao contrário da que se conso
lidou no litoral nordestino, compreendia pequenos, médios e gran
des proprietários, cuja posição relativa estava sujeita a bruscas mu
danças provocadas pelos imprevisíveis sucessos e insucessos do ga
rimpo.30 Integralmente devotada à mineração, pelo menos em seus 

'1:1. Antonil, op. cit. 

28. A atividade mineradora desenvolveu-se em outras províncias e outras 
6pocas; nunca porém com um peso e gravitação comparáveis ao caso aqui 
analisado. 
29. Anuário Estatístico 1922/ 1925, Secretaria de Agricultura de Minas 
Gerais. 
30. As maiores possibilidades de ascensão social na economia mineradora 
são evidentes: " ... quem requer sesmaria, há de contar com um mínimo de 
meios e ainda de relações pessoais para fazer valer a petição. E ninguém 
poderá fazer-se grande proprietário e lavrador se não dispuser de escravaria 
em bom número ou de recursos para adquiri-la. E, ainda mais, se quiser 
ser senhor de engenho, pois não é pouco o que se faz preciso para montar 
e manter a maquinaria do estabelecimento ... " "Nada disso vai suceder nas 
iterras do ouro. Para a distribuição das datas minerais, o que menos se quer 
do candidato é a posse de bens pecuniários ... "; Sérgio Buarque de Holan
da, História Geral da Civilização Brasileira, Época Colonial (vol. 2), págs. 
296, 297. 
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primórdios, a economia aurífera introduziu dois fenômenos novos 
e profundamente renovadores no quadro colonial. Tratava-se de 
uma região de vida econômica integralmente voltada para mercado, 
e com a população predominantemente distribuída por centros ur
banos. Estes não poderiam ser confundidos com as demais formas 
de vida urbana no País. Não se tratava nem de lugarejos unica
mente animados por feiras e comemorações cívico-religiosas, nem 
de centros administrativo-portuários, concentradores do comércio 
importador-exportador. A vida urbana aí se desenvolvia na vizi
nhança mesmo das atividades primárias, chamando a si uma série 
de funções terciáriàs e não tardando a servir de base às atividades 
artesanais e industriais, que cedo despontariam na região. 

A concentração sobre os trabalhos de extração era, de início, 
conseqüência da altíssima rentabilidade do empreendimento ( para 
os exploradores bem-sucedidos, muito mais que para a média). A 
qualidade dos solos e a topografia da área contribuíam também 
para a não diversificação das atividades. Daqui se infere uma desu
sada dependência desta economia de exportação, que devia impor
tar quase tudo o que necessitasse. A distância do litoral e as imen
sas dificuldades de transporte interno deixavam claro, no entanto, 
que ' ó elevado grau de ":lbertura externa" não deveria perdurar. 
A evolução da região mineira revelaria, justamente, forte tendên
cià à diversificação produtiva. É fácil compreendê-la: o não pro
vimento local das necessidades acarretou; desde os primórdios do 
ciclo minerador, períodos de grandes privações;81 além disto, os 
preços dos gêneros, utensílios de ferro etc., mantinham-se eleva
díssimos. O desenvolvimento de outras atividades que não a mine
radora foi, no entanto, sempre malvista e combatida pela Metró
pole colonial. Já em 1715, muito antes do apogeu das minas, uma 
carta régia ordenava ao governador "que proibisse o levantamento 
de mais engenhos de açúcar", porque ocupavam grande número de 
negros que deviam estar empregados na extração do ouro.32 A po
lítica do Reino visava, pois, a impor a especialização produtiva num 
ramo que fornecia vultosos rendimentos à Coroa. Mais tarde ( 1785), 
D. Maria I iria proibir o estabelecimento e funcionamento de fá
bricas com o intuito de impedir a substituição de importações, res
posta natural à queda da capacidade de importar acarretada pelo 

31. "Sendo a Terra que dá ouro esterilíssima de tudo que se há mister 
J)ftra a vida do homem, e não menos estéril a maior parte dos caminhos 
das minas, não se pode crer o que padecerão ao princípio os mineiros 
por falta de mantimentos". Antonil, op. cit. 
32. As rar.ões da Inconfidência, A. Torres. 
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declínio das minas, a partir do terceiro quartel do século XVIII. 

Esta drástica medida exprimia o descontentamento da Metrópole 
com uma situação que já há algum tempo vinha sendo denunciada: 
" . . . a respeito das fábricas estabelecidas nesta Capitania (Minas), 
as quais eu encontrei em um aumento considerável, que, se con
tinuassem nele, dentro de muito pouco tempo ficariam os habitan
tes desta capitania independentes dos desse reino, pela diversida
de de gêneros cj_ue já nas suas fábricas se trabalhavam ... "33 

A crise -e deéadêncià da economia do ouro, ao contrário dos 
demais casos na história brasileira, teve origem na incapacidade 
de sustentação da oferta. Este talvez seja o primel.ro elemento a 
merecer destaque no estudo da notável, ainda que fracassada, bus
ca de alternativas econômicas, que se segue ao declínio das minas. 
A meados do século XVIII, o aprofundamento da crise era sen
tido ano a ano no empobrecimento das jazidas, e no esgotamento 
das ocorrências aluvionais de metal precioso. O problema não vi
nha de fora; se existissem possibilidades de recuperação elas te
riam que resultar de uma resposta local para o problema em agra
vamento. A introdução de melhores técnicas34 era pouco prová
vel.3'5 A própria esperança sempre renovada da descoberta de novas 
-0eorrências de fácil exploração era, além do mais, fator de retarda
mento das reações, prendendo os proprietários de minas às técnicas 
tradicionais ( que já haviam permitido a formação de imensas for
tunas). A atitude de Metrópole era também poderoso obstáculo ao 
avanço tecnológico. À queda da receita de tributos não lhe ocorria 
-0utra reação que multiplicar impostos e ,taxas. Não é de surpreen
der, nestas circunstâncias, a deterioração das relações entre o povo 
mineiro e a Metrópole, revelada em sucessivos atritos que levariam 
à Conjuração. 

É bem sabido que a região mineira não tentou de fato uma 
resposta "tecnológica" e fracassou em sua busca de uma "saída po
lítica" para a situação criada pelo declínio das minas. Tratamos de 
examinar, a seguir, sumariamente, a busca de alternativas para o 
emprego da mão-de-obra e dos capitais progressivamente liberados 

33. Advertência feita ao Reino por uma autoridade metropolitana e 
citada por Raphael Galanti, História do Brasil, vol. III. 
34. Azeredo Coutinho, págs. 193-199: "Nas minas do Brasil ainda se 
ignora o método de extrair o ouro por meio do antimônio, do azougue 

· e do fogo; o ouro que se acha mineralizado com os outros metais é lan
çado e perdido; apenas se aproveita muito grosseiramente aquele que se 
.acha em pó, em folhetas ou em alguma mina de pedra". 
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pela involução da atividade mineradora no último quartel do sécu
lo XVIII.ªõ 

Primeiramente, caberia mencionar a intenção frustrada das 
autoridades no sentido da descoberta de outros produtos que, reu
nindo alguns dos atributos dos metais e pedras preciosas ( elevado. 
valor, reduzido peso, fácil colocação no mercado externo), pudes
sem substituí-los com proveito.36 Nenhuma destas experiências teve, 
no entanto, grande sucesso. Assim sendo, a força de trabalho iria 
sendo redistribuída em f�vor de atividades que, se não logravam 
reconstituir a difícil vTnculação coin a economia de mercado, pelo 
menos garantiam o sustento da população montanhesa. 

A mineração aurífera havia se concentrado sobre as altas ter
ras da atual zona metalúrgica. Os solos desta área são reconhecida
mente pobres; alguns dentre os muitos rios que partem de suas. 
vertentes rumam para campos e cerrados de fácil ocupação. Daqui 
se infere duas características do movimento de reversão do ciclo
niínerador. A população que ali se aglutinara tenderia à dispersão 
num movimento centrífugo que acompanha os grandes vales; a 
pecuária seria, naturalmente, sua atividade básica. 

Mas a busca de -novos vínculos com a economia de mercado 
justificava também outro movimento: o retorno às margens dos 
velhos caminhos que levam a São Paulo e, sobretudo, ao Rio de 
Janeiro. Em ambos os casos, as condições naturais oferecem gran
des dificuldades, quer pela topografia ( Serra do Mar), quer pelo 
espesso manto florestal a ser vencido. 

Distantes dos centros consum1dores, as primeiras correntes mi-
gratórias oriundas das minas ingressavam numa vida quase autár
quica, vindo a constituir diminutas manchas de ocupação profun
damente desligadas do resto da Colônia. Pequena fração da força de· 
trabalho liberada pelo declínio das minas, logrando fixar-se nas 
serras mais próximas ao Rio de Janeiro, conseguiria, no entanto, 
manter ativo comércio com este centro - o custo dos transportes 
era ainda aqui elevado, dada a precariedade dos caminhos serranos. 

35. Sobre a fase expansiva da economia mineradora, vide Roberto Si
monsen, HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL, Caps. X e XI. 
36. Azeredo Coutinho; Saint-Hilaire e Eschwege mencionam e/ou re•• 
comendam várias "culturas raras" (o chá, o cânhamo, o linho e outras) 
que deveriam ser levadas à região mineira. " ... é necessário promover-se 
um gênero de comércio e de agricultura que seja de pouco peso e de 
muito- valor, de sorte que �ste possa bem compensar as grandes despesas 
de transporte daqueles sertões para os portos do mar". (Azeredo Couti-
nho, Discurso sobre o Estado Atual das Minas do Brasil). 
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e a necessidade de cruzar a Baía· de Guanabara.37 Incapazes de ba
ratear os transportes e no intento de maior aproveitamento da for
ça de trabalho disponível, os agricultores próximos ao Rio ou dis
postos ao longo das vias de penetração buscavam, na medida do 
possível, elaborar seus produtos de forma a incrementar o valor 
produzido localmente ( artigos de laticínio etc.) .38 Vencidas inú
meras dificuldades, as mercadorias provenientes do interior defron
tavam-se com um mercado estancado, que só voltaria a dinamizar-se 
com a chegada da Corte em 1808.39 

Foi sem.dúvida o café que, expandindo-se impetuosamente pelo 
Vale do Paraíba, criou uma alternativa comercialmente válida para 
o reaproveitamento da mão-de-obra, que refluíra em direção ao 
litoral. Seu ingresso triunfante nas terras do Sul de Minas e da 
Zona da Mata, no terceiro decênio do século XIX, inaugurava in
tenso movimento de derrubada da floresta tropical. Esta daria lu
gar a uma atividade exportadora, que proveria a região mineira de 
novo centro de gravidade. 

A invasão cafeeira, não obstante deslocasse a vida econômica 
da Província em direção ao Sul, não lograria rearticular o todo mi
neiro. O café preferiria, como se sabe, o ilimitado ( e desocupado) 
planalto que se abre a oeste da Serra do Mar, em São Paulo. Em 
Minas, sua expansão enfrentava dificuldades topográficas e pedo
lógicas que lim,itaram o seu avanço, apressaram e aprofundaram 
sua crise ulterior.4-0 Sua contribuição foi, no entanto, decisivà na 
aceleração de mudanças que vinham de há muito se operando em 

território mineiro. A Província superava seu passado minerador, 
· definindo-se como vasta e importante região agrícola interiorana. 
A própria pecuária, que liderava o moyimento de reconversão após 

37. ". . . vinham aqueles que haviam enriquecido, contingentes de Bar
bacena e São João del-Rei, com um olho nas novas terras virgens habi
tadas por um ou outro posseiro, e o outro olho no longínquo mercado 
da cidade do Rio de Janeiro". Stanley Stein, Grandeza e Decadência do 
Café no Vale do Paraíba, págs. 10-11. 
38. As exportações mineiras após o declínio das minas foram levanta
das por Eschwege. Seu tradutor Rodolfo Jacob apresentaria muito mais 
tarde ·amplas informações sobre as vendas mineiras de produtos agrícolas 
e pecuários desde os primeiros decênios do século XIX em "Minas no 
XX.0 século". 
39. Bertha Becker em "O mercado carioca e seu sistema de abasteci
mento" apresenta uma síntese histórica do abastecimento do Rio de Ja
neiro. Revista Brasileira de Geografia, n.0 2, ano XXVIII. 
40. Sobre a história do café em Minas, seu moderado sucesso e ulterior 
retrocesso, vide Pequena História do Café, de Afonso de Taunay, Caps. 
IV e VIII . 
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o declínio da mineração, passaria para segundo plano. Segundo Ro
dolfo Jacob, as "exportações de produtos pecuários baixam de 43% 
para 12% do total, entre 1844/45 e 1888. Somente o café, neste 
último ano, respondia por 79% das exportações de Minas.41 

A nova atividade exportadora pouco aproveitaria do legado 
do ouro. Isto leva facilmente a pensar que tinha início uma nova 
história para Minas. Esta visão mais que parcial, equivocada, não 
permite compreender o passado como o presente mineiros. A eco
nomia cafeeira não se assentando sobre as bases histórico-geográ
ficas da mineração e não logrando, efetivamente, reabsorver ·as cor
rentes centrífugas que nasceram do seu declínio, permitiria que 
estes "restos" históricos atravessassem o século XIX num proces
so ve.getativo de crescimento e chegassem ao século XX corno pe
ças soltas de uma vasta região acéfala e inarticulada. 

* * * 

Os grandes vales, São Francisco, Jequitinhonha e outros, rnan.
tiveram-se na pecuária extensiva, a qual, com densidade variável, 
segundo a qualidade das pastagens, e a distribuição dos rios, se 
irradiaria em direção ao Planalto Central - donde refluíam, aliás, 
remanescentes de outros núcleos mineradores decadentes. Pratica
mente à margem da economia de mercado, esta diluída atividade 
criatória manteria suas características de fechamento e marcado 
atraso tecnológico. De sua permanente expansão resultava a ocupa
ção do vasto hinterland, a constituição de grande rebanho ( espe
cialmente bovino), escassamente aproveitado, e a implantação de 
uma estrutura agrária caracterizada pelo latifúndjo, que avançava 
à frente da efetiva ocupação das terras. Aí, mais que em qualquer 
parte, viria consolidar-se a grande fazenda auto-suficiente que, no 
dizer de Pierre Denis, era "qualquer coisa de intermediário entre 
uma família e um reino". 42 

Se, para a formação agropecuária brasileira, foi de decisiva 
importância a involução da economia mineira, o mesmo não pode 
ser dito com relação ao nosso despertar manufatureiro. Não por
que não tenha sido tentada urna "resposta" industrial à crise do 
ouro e sim porque esta foi anulada por uma conjunção de fatores 
adversos. Vejamos, sumariamente, como esta importante questão 
formulada pela crise da mineração se resolve de maneira desfavorá
vel, no nosso processo de industrialização. 

41. Rodolfo Jacob, op. cit., pág. 411. 
42. Pierre Denis, Le Brésil au XX Siecle, pág. 7, Paris, 1910. 
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Na reg1ao mineira, encontravam-se reunidos alguns elementos 
altamente favoráveis à implantação de atividades manufatureiras. 
As dificuldades de transporte43 oneravam pesadamente as impor
tações, sendo esta uma importante vantagem relativa da área, já que 
o "liberalismo" português44 consagrado no Tratado de Methuem 
impedia qualquer forma de proteção oficial a atividades manufatu
reiras. O custo dos transportes, aliás, tanto defendia a produção 
1ocal quanto dificultava o desenvolvimento de novas atividades ex
portadoras. 

A população não se encontrava, como em outras áreas, · disper
sa em latifÚlldios com notória prop�nsão à auto-suficiência; Pelo 
menos dois produtos de grande mercado na área poderiam ser fa
cilmente obtidos: têxteis de algodão e ferro. No primeiro caso, tra
tando-se de produto de fácil transporte e não havendo qualquer 
empecilho ao seu processamento mediante técnicas e instrumentos 
rudimentares, nada se opunha ao desenvolvimento da produção lo
cal.45 Quanto ao ferro, era amplo e diversificado seu uso na mi
neração ( inclusive transporte), sendo a zona, como se sabe, ri
quíssima em minério do mais alto teor. 

Finalmente, há que ter em conta a estrutura social da região. 
Já foi assinalado que aí, mais que em outras partes, havia em 
abundância pequenos e médios proprietários, não se reproduzindo 
o simples binômio senhor-escravo, característico de outras regiões. 
Também tem presença marcante o amplo aparato administrativo
repressivo com • que a Metrópole busca controlar a vida econômica
social na região mineira. Em outras palavras; a estrutura social fa
vorece tanto o surgimento de "empresários", quanto a constituição 
de um importante mercado de manufaturas. Caberia, porém, adver
tir que os empreendimentos manufatureiros dificilmente seriam li
derados por capitais provenientes da mineração. O esgotamento das 

43. Além dos obstáculos naturais para se atingir a região das minas, ha
viam aqueles impostos pela política colonial: "Foram proibidas as aber
turas de estradas e caminhos que se comunicassem com zonas mineiras 
para evitar a evasão de ouro e diamantes". P. Pereira dos Reis, O Co
lonialismo Português e a Conjuração Mineira, pág. 57. 
44. Referimo-nos aqui à rejeição, por Portugal, do protecionismo al
fandegário e não à inexistência de direitos de importação, os quais eram 
importantes para o fisco português. A absoluta carência de considera
ções econômicas no 1::stabelecimento de direitos de importação é comen
tada por Azeredo Coutinho, ob. cit., que afirma: ". . . tanto se paga de 
direitos por uma arroba de seda, como por uma arroba de ferro". 
45. É <le observar-se que a nascente indústria têxtil das minas, antes 
do alvará de D. Maria, chegou a exportar artigos de algodão e lã 
(inclusive chapéus). Vide: Sérgio Buarque de Holanda, História Geral da 

Civilização Brasileira, Época Colonial, vol. 2. 
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minas levava os respectivos proprietários freqüentemente à aquisição 
de novas "datas, caminho este que, através de uma sucessão de 
fracassos, acarretava, por vezes, a miséria. Os comerciantes, por 
seu lado, conhecedores do mercado, familiarizados com os rudi
mentares processos produtivos da época e, sobretudo, dispondo de 
capital de giro, podiam facilmente evoluir para a produção local 
de manufaturas. Há que ter presente que à época do declínio do 
ouro imperavam, ainda por toda parte, formas artesanais de pro
dução, sendo escasso,_ quase nulo,. o uso de máquinas e. o aprov�i
tamento de formas modernas de energia.46 

É à luz destes antecedentes que deve ser entendida a violenta 
ação do Reino, condenando e destruindo, cabalmente, o embrião 
industrial brasileiro. "Eu, a rainha. Faço saber aos que este alvará 
virem: que, sendo-me presente o grande número de fábricas e ma
nufaturas que, de alguns anos a esta parte, se tem difundido em 
diferentes capitanias do Brasil, com grave prejuízo da cultura e da. 
lavoura e da exploração das terras minerais daquele vasto conti
nente ... hei por bem ordenar que todas as fábricas, manufaturas 
ou teares .. : excetuando-se tão-somente aqueles . . . em que se te
cem ou manufaturam ·fazendas grossas de algodão, que servem para 
uso ou vestuário dos negros, para enfardar e empacotar fazendas, 
e para outros ministérios semelhantes. . . sejam extintas e aboli
das em qualquer parte onde se acharem ... ". No mesmo dia e· 
and (1785), dizia o Ministro Martinho de Melo e Castro: "Ulti
mamente, não só nas principais vilas e cidades de mar do Brasil, 
mas no interior do mesmo Brasil particularmente em Minas Gerais 
( grifo nosso) é constante o estabelecimento das mencionadas fábri
cas ... "47 Assim, a Inconfidência Mineira, normalmente apresenta
da como resposta desesperada diante do insaciável fisco metropo
litano, pode ter razões mais profundas e abrangentes. Ou seja, pode 
ter sido uma reação deflagrada pela ameaça da cobrança dos quin
tos acumulados, mas cujas raízes estão no veto metropolitano à 
busca de compensação industrial para o declínio das minas. Eram, 
aliás, claros os objetivos dos inconfidentes: "seriam instalados, além 
de uma Casa da Moeda, fábricas de pólvora, de ferro, de tecidos e 
outras indústrias manufatureiras. . . A escravidão seria extinta" .48 

46. Vide: Heitor Ferreira Lima, Formação Industrial do Brasil. 
47. Citado por Lemos Brito, Pontos de Partida para a História Econô
mica do Brasil, pág. 174, Tipografia do Anuário do Brasil, Rio de Janei
ro, 1923. 

48. O Colonialismo Português e a Conjuração Mineira, op. cit. Vide 
também considerações de Rocha Pombo sobre a situação das classes 
"humildes" e "ricas" na capitania do ouro (vol. VI, pág. 670). 
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Não há, porém, que menosprezar as dificuldades enfrentadas 
pelo embrião manufatureiro surgido em Minas Gerais. Os maiores 
empecilhos ao incipiente avanço das atividades industriais deriva
vam, a nosso juízo, de problemas relativos à mão-de-obra. Há que 
ter em conta que, na segunda metade do século XVIII, apenas ti
nha início a revolução industrial e o desenvolvimento manufaturei
ro dependia, então, profundamente, da existência de uma classe de 
artesãos habilitados para a transformação, por processos, no mais 
das vez�s mãnuais, das 'matérias-primas agrícolas e minerais. Por 
outro lado, a decadência da mineração tendia a libertar mão-de
obra para outros afazeres. Ora, uma crescente disponibilidade de 
mão-de-obra subempregada tenderia a prejudicar o mercado de ma
nufaturas, dado que a maioria delas poderia ser obtida sem maior 
dificuldade pelo trabalho artesanal doméstico.49 

Mas estes obstáculos não são, em absoluto, suficientes para 
levar à conclusão de que a frustrada "resposta" industrial mineira 
não teria futuro, não fora a draconiana intervenção da legislação 
colonial. Muito menos nos fazem aceitar a tão difundida tese de 
que se tratária, no dizer de Gilberto Freyre, de "precoce e prema
tura industrialização". 50 

49. A queda do "custo de oportunidade" de mão-de-obra desfavorece, 
em especial, a introdução de processos mais avançados de produção, His

tória Geral da Civilização Brasileira, op. cit., vol. 2, pág. 370. 
50. Em trabalho publicado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais, Éicio Costa Couto ,refere-se à "Queda do Ouro e busca de alter
nativas", apresentando certas razões do insucesso industrial da área, com 
as quais não posso concordar. Diz o aut'or: "A indústria, por seu turno, 
encontrava múltiplos obstáculos para desenvolver-se. A par da deficren
cia de economias externas e da ausência de investimentos no setor duran
te o período áureo, aliava-se agora a inexistência de poupança, o _declínio 
acentuado no nível da renda, a estreiteza do mercado interno, a incapa
cidade de atingir-se o mercado externo a custos competitivos e os pró
prios impeditivos legais derivados da Metrópole". Em oposição, gostaria 
de levantar os seguintes pontos: as referidas "economias externas", de que 
supostamente necessitava a indústria, deveriam ser qualificadas, pois, algu
mas daquelas, que hoje têm importância decisiva, não eram, então, em 
absoluto, relevantes. Quanto à ausência de investimentos durante o perío
do áureo, isto também não tem maior significado, já que o capital fixo 
necessário à montagem de indústrias era à época reduzidíssimo; bastava 
dispor de capital de giro, o que havia sido amplamente acumulado pelos 
comerciantes na região. A "inexistência de poupança" também não pare
ce verídica, dado o volume das importações de escravos e o próprio surto 
urbanístico da região. A "estreiteza do mercado interno" não poderia, 
em princípio, constituir grave obstáculo, pois, com a tecnologia da época, 
não se verificavam praticamente economias de escala; além do que o 
mercado existente nas minas e ainda na cidade do Rio de Janeiro não 
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Uma fração da população organizada em torno do ciclo mi
nerador permaneceu nos velhos centros urbanos. A capital, Ouro 
Preto, decaía lenta e continuamente. Vivia dos serviços de admi
nistração e dos restos da atividade mineradora.61 A revogação do 
alvará de D. Maria, no início do século XIX, e a obtenção de ferro 
por processos modernos, recém-inaugurada, pareciam reabrir pers
pectivas manufatureiras. Mas o total liberalismo a que se entregou 
o Império até mea.dos _çlo século ( is44) constituía, entre outros, 
sério entrave à siderurgia. E, a partir da quarta década do século· 
XIX, a crescente capacidade de importar, fundamentada no es
petacular avanço do café, levaria o País a manter-se fiel à sua "vo 
cação agrária." "A indústria manufatureira já prosperou na Pro
víncia mais do que hoje, e atende a decair cada vez mais, com a 
concorrência dos produtos estrangeiros mais perfeitos e menos custo
sos ... " diria em 1869 o Relatório do Presidente da Província.52 

A economia mineira, que constituíra o mais centralizado dos sur
tos regionais, continuaria seu movimento de dispersão alimentando 
em imigrantes outras regiões do País, sem voltar a dispor de um 
centro de gravidade pr .óprio. Dos movimentos daí, resultantes, já 
foi dito, só um conseguiria entrosar-se com a corrente central de 
nossa história econômica, que desde meados do século XIX passa 
a ser dominada pelo café. Trata-se daquele que descera do planalto 
mineiro em busca do litoral e sobretudo do mercado carioca. A 
fusão desta corrente com aquela que, acompanhando o café, partia 

era, em absoluto, desprezível. Quanto ao "declínio acentuado do nível de 
renda" (que não poderia ser evitado a curto prazo) constituía, sem dúvi
da, grande problema, mas a própria resposta industrial (combinada com 
avanços na agropecuária) poderia atenuá-lo. A interpretação aqui suge
rida, segundo a qual a ausência de tradição artesanal-manufatureira e, 
sobretudo, a política portuguesa, constituíam os maiores obstáculos à 
industrialização (limitada, despretensiosa, dentro, enfim, dos parâmetros 
tecnológicos do século e das limitações do meio colonial) opõe-se também 
à visão apresentada por Celso Furtado em Formação Econômica do Bra
sil, na medida em que este autor nega importância à ação impeditiva da 
Metrópole. A discrepância provém de que Celso Furtado parece não admitir 
o florescimento da indústria na fase de desaceleração e início da decadência 
das minas. Formação Econômica do Brasil, pág. 96 ... Sobre a política 
colonial antiindustrialista, vide: Lemos Brito, op. cit., capítulo "A supres
são das manufaturas no Brasil", págs. 167 e 193. 
51 . "Os vizinhos da outrora opulenta Vila Rica miravam-se nas ruínas 
da antiga prosperidade. . . Viam-se os campos abandonados, miseráveis · 
casas destelhadas, caindo aos pedaços ... " Oliveira Martins, O Brasil e as 
Colônias Portuguesas. 
52. Francisco lglésias, Política Econômica do Governo Provincial Minei
ro (1835-1889), Rio, 1958, pág. 107. 
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do� arredores do Rio em direção ao V ale do Paraíba, foi rápida. 
Segundo Luís Airiaral153 de 1820 a 1830 a "exportação de algodão 
por Minas caiu de 90 .. 000 para 7 . 000 arrobas, sendo a queda ex
plicada pela avassaladora entrada do café na Província". O sul de 
Minas e a Zona da Mata, combinando-se com o Estado do Rio e, 
a seguir, São Paulo e Espírito Santo, iriam integrar extenso bolsão 
agrícola, fundamentado na lavoura cafeeira. 

53. História da Agricultura, vol. II, pág. 235. 



O "HINTERLAND., 

A pecuária como atividade de ocupação 

"Os engenhos de açúcar, as roças de fumo e mantimentos ca
biam dentro de uma área traçada pelo custo de transporte dos pro
dutos. Além de certo raio. . . a prosperidade real nunca bafejaria 
ao proprietário" .54 Conseqüência disto, as atividades econômicas co
loniais se distribuíam de preferência ao longo da costa. Séculos de 
História não conseguiriam invalidar de todo a conhecida advertên
cia de Frei Vicente do Salvador: "sendo os portugueses grandes con
quistadores de terras, não se aproveitam delas, mas contentam-se 
de as andar arranhando ao longo do mar como caranguejos" .66 

A caça ao índio, a coleta vegetal (na Amazônia) e a busca 
de minério e pedras preciosas não logravam estabelecer uma vida 
econômica e social estável no vasto hinterland do País. De fato, 
antes e depois do passageiro sucesso da mineração, foi a pecuária 
responsável pela interiorização de atividades econômicas no País. 
O mesmo Capistrano acima citado sintetizou magistralmente as
pectos operacionais da pecuária, deixando entrever como era esta 
a atividade indicada para dar sentido econômico às áreas que não 
se prestassem à agricultura colonial. De suas palavras partiremos 
para a caracterização da pecuária como atividade em permanente 
dilatação - e, neste sentido, praticamente imune a crise - que 
teve importante papel na estruturação regional do País. 

"O gado vacum dispensava a proximidade da praia, pois ... 
a si próprio se transportava das maiores distâncias ... ; dava-se bem 
nas regiões impróprias ao cultivo da cana, quer pela ingratidão do 

54. Capistrano de Abreu, Capítulos de História Colonial, 1500-1800. 
pág. 213. 

55. História do Brasil - 1500-1627, pág. 19. 
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solo, quer pela pobreza das matas ... ; pedia pessoal diminuto, sem 
traquejamento especial, consideração de alta valia num País de po
pulação rala; quase abolia capitais fixos e circulante a um tempo, 
multiplicando-se sem interstício; forneciam suficiente sal às nume
rosas barreiras dos sertões ". 

Atividade eminentemente extensiva, exigindo grande mobili
dade ( mudança de pastos) e se desenvolvendo em regiões onde a 
terra praticamente não tem valor econômico, a pecuária era com
patível, quer com a indefinição da propriedade territorial quer com 
o surgimento de grandes latifúndios. O acesso aos poderes públi
cos era no caso um precioso instrumento de consolidação da pro
priedade territorial. A famosa Casa da Torre, por exemplo, que 
chegou a estender-se por duzentas e sessenta léguas "de testado" 
na margem do São Francisco, foi adquirida, segundo CAPISTRANO, 
apenas com "papel e tinta". A legalização da propriedade era, no 
entanto, questão remota. Constituído o rebanho, as fazendas se "re
produziam" pela herança de gado ou mesmo por ascensão social: 
"Sendo os vaqueiros pagos, não em dinheiro mas em gado ( de 4 
bezerros 1 ... ) de uma s6 fazenda formam-se outras em pouco 
témpo".õ6 

A pecuária foi, por muito tempo, uma atividade que não ape
nas dispensava a formação de capital fixo, como não implicava em 
gastos correntes. O sustento dos que nela trabalham, bem como a 
"remuneração" da mão-de-obra, eram cobertos pelo desfrute na tu
ral dos rebanhos. Nestas condições, a deterioração das condições 
de mercado levaria à aceitação de padrões inferiores de consumo 
de bens "importados ".'i

7 e/ ou à alteração da taxa de exploração dos 
rebanhos.58 Em ambos os casos, não· é posta em xeque a situação 
financeira do proprietário, o que atribui certa invulnerabilidade ao 
setor. Impondo um maior atendimento local das necessidades, a cri
se leva, sim, à diversificação de atividades no seio da exploração. 
A maior autonomia não tende, contudo, a subtrair recursos da ati
vidade dominante, cuja expansão prossegue ao ritmo ditado pela 
reprodução do gado. 

•. 

56. Capistrano de Abreu, Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil, 
pág. 260. 
57. Nas conjunturas favoráveis, os proprietários tendiam a canalizar seu 
poder aquisitivo para a compra de escravos, objetos de prata e ouro, 
fazendas finas etc. Capistrano de Abreu, Caminhos Antigos do Brasil, 
págs. 261/2. 
58. Dadas as características do setor, o proprietário pode tanto dimi
nuir quanto elevar a venda de seus produtos (gado em pé, couro, sebo), 
diante de uma queda de preços. 



A HERANÇA REGIONAL NO DESENVOLVIMENTO BRASll..EIRO 

Para completar estas sumárias obsetv:ações: sobre a i:ràjetória 
de longo prazo da pecuária, haveria que átender momêiitan:e:amén� 
te para a questão do mercado. . . 

Há que isolar, de início, a demanda de· couro� Ela se orieiitoi.t;. 
em regra, pelo mercado externo sendo o ·.cou1

h

; ém . diversas áreas 
e durante muito tempo, o único artigo comercializável obtido da 

pecuária: o boi era abatido unicamente para a"süã extração.59 Mas 
não foi através da venda�do courn, que. a pecuária ganhou· relevo 
na formação brasileira. Além de atuar no sentido d.a amp!{aç.ão dã 
fronteira econômica do País, a pecuária se inseriu na econqmia na� 
cíonal em gestação, como fonte de alimentos e animais de, tração 
para os diversos surtos exportadores. A carne salgada era alimento 
básico para os escravos; os animais de tiro, por sua v.ez, comple
mentavam o trabalho escravo, constituindo, ambos, as grandes fon
tes de energia que moviam a economia colonial. As .aquisições de 
produtos pecuários, determinadas pelas necessidades. de transporte 
e alimentação das atividades exportadoras, estavam naturalmente 
sujeitas a variações que refletiam, em última análise, as condições 
do mercado externo.00 Um amplo e sustentado surto de· expansão 
exportadora (litorânea), bem como um prolongado declínio da ati
vidade voltada "para fora", impunham adaptações - possivelmen
te acompanhadas de movimentos migratórios � por parte do "se
tor" pecuário. 

As longas crises atravessadas pela econoniia costeira nordesti
na deixaram repetidas vezes sem perspectivas a pecuária daquela 
região. A inexistência de mercados alternativos e a abundância de: 
terras por ocupar conduziam-na à progressiva 'dispersão: ,O cres� 
cente distanciamento do litoral indica que a busca de novos pasto5 
ia se tornando mais importante que o contato com o mercado. Este 
movimento se fazia acompanhar de crescente aproveitamento de 
subprodutos da pecuária. Despontava, assim, o que Capistrano viria 
a chamar "a civilização do couro". 

59. Ainda em 1710, Antonil concluía da amos.tra estudada que ao couro 
correspondia cerca de 50% do valor do boi. 
60. Em 1833, dizia um charqueador e comerciante, .citado por Fernando 
Henrique Cardoso, em Capitalismo e Escravidão (pág. 36) : "Os proprie
tários de escravos, a gente livre, não dependem de carne-seca em parte 
nenhuma do Brasil para sua manutenção, senão nos · lugares aonde os 
grandes preços do algodão, açúcar, tabaco, café e outros àrtigos conhe
cidos comumente por gêneros coloniais, e que constituem o máJdmo das 
exportações do Brasil, desvia os homens de · demandar à terra respectiva. 
os comestíveis, de que carecem." 
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A combinação da pecuária com os já referidos redutos algo
doeiros fazia do vasto hinterland um arquipélago, onde um número 
sempre crescente de ilhas econômico-demográficas desenvolvia uma 
peculiar atividade doméstico-artesanal. Em determinados momentos, 
uma súbita redefinição do mercado algodoeiro mundial provocava 
o recrudescimento da cultura. A precariedade destes impulsos, alia
da a limitações próprias da região ( não apenas as clássicas dificul
dades de natureza comercial-creditícia, como também, por exemplo, 
o problema das fontes de energia) impediam, porém, que o dina
mismo daí derivado fecundasse as atividades de processamento. In
capaz de se valer da impulsão externa, o artesanato nordestino ja
mais ultrapassou o acanhado horizonte das feiras locais. 

Em determinados períodos, a extensa região nordestina, do
minada pela pecuária, tentaria compensar o marasmo do litoral açu
careiro ( e a sua própria incapacidade de penetração estável nos mer
cados exteriores), vinculando-se a outras zonas exportadoras. Isto 
foi tentado por ocasião do surto minerador, ao qual o sertão nor
destino se ligava, naturalmente através do São Francisco. Suas pos
sibilidades de participação neste amplo e dinâmico ( pelo menos 
durante ¾ de século) mercado enfrentariam sérios obstáculos: a 
política da Coroa impedindo, ou dificultando, os contatos do Nor
deste com a zona mineira, para restringir o contrabando de ouro; 
e o crescente poder competitivo da região meridional do Brasil, 
extremamente bem-dotada para a pecuária e desde 1727 ligada por 
terra a São Paulo e, conseqüentemente, às Minas. Finalmente, as 
terríveis secas ocorridas na segunda metade do século XVIII pro• 
vocaríam, além de acentuada mortandade, movimentos migratórios 
em direção a regiões menos sujeitas· às grandes estiagens - até 
o extremo-sul do País recebeu imigrantes cearenses que levavam 
consigo ampla experiência no trato do gado e na preparação de 
carnes. 

A combinação de propriedades inerentes à atividade criatória 
- a reprodução natural do "capital", o crescimento extensivo por 
mera combinação animal + pasto + água - com a quase inexis
tência de custos monetários (correntes) garantiam à pecuária sóli
da posição diante das crises externas. Mas o setor não apenas po
dia "defender-se", como era capaz de transformar-se, no intento 
de atingir novos mercados. Neste sentido, diversifica e valoriza 
com o tempo o produto levado a mercado: de início, o couro, e, 
em menor medida, o gado em pé; a seguir, a carne salgada e, ulte
riormente, além de novas formas de carne industrializada, vários 
subprodutos e até mesmo ( em outra linha evolutiva) queijos e 
outros produtos laticínios. Provida de tantas defesas e dotada de 
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tal versatilidade, a pecuária era, pois, relativamente invulnerável. 
O deslocamento espacial, o melhor aproveitamento do produto bá
sico, e a permanente dilatação do mercado costeiro ofereciam-lhe 
perspectivas que, não obstante modestas, jamais se esgotavam. De 
sua lenta, embora permanente, dilatação, resultaria uma progressi
va ocupação do hinterland. A pecuária seria, assim, o agente con
formador de um primeiro esboço de sistema econômico-social, em 
amplas áreas do território nacional. A elas transmitiria o selo de 
sua presença: o predomínio do latifúndio, a dispersão e a rarefa
ção da vida econômica, a precariedade dos meios de transporte e 
uma marcante tradição de auto-abastecimento. Em outras palavras, 
a pecuária, como atividade pioneira, não constituía os fundamen
tos econômico-sociais de sua ulterior superação. 



EXTREMO�SUL 

O precoce desenvolvimento voltado 
"para dentro" 

O Sul do continente latino-americano custou a ganhar signifi
cado econômico, já que suas possibilidades produtivas não ofere
ciam maio�es atrativos ao comércio internacional, pelo menos até 
o século XVIII. Só mais tarde, com o avanço do processo de in
dustrialização-urbanização na Europa e a "Revolução dos Transpor
tes", seria ppssível o entrosamento econômico entre as necessida
des das nações industriais e as possibilidades das terras temperadas 
do Hemisfério Sul. Muito antes, porém, de ter início a divisão in
ternacional do trabalho, as grandes explorações mineiras do Con
tinente deixariam entrever o potencial produtivo das terras suli· 
nas. Com efeito, foram as explorações mineradoras andinas e as 
localizadas no atual Estado de Minas Gerais que propiciaram as 
primeiras oportunidades de vulto à Bacia do Prata e ao extremo-sul 
do Brasil. Até então, somente a precária exploração do couro e do 
sebo - e a experiência originalíssima das Missões - haviam pro
piciado algum aproveitamento e ocupação àquelas áreas. 

A economia mineira, distante do litoral, altamente especiali
zada e, por conseguinte, grande importadora, tinha graves proble
mas de transporte, cuja solução foi encontrada nos animais de car· 
ga que subiam e desciam a serra, tangidos pelos "tropeiros". A 
importância assim adquirida pela criação muar seria decisiva para a 
vinculação do extremo-sul à economia da colônia. 

O famoso negócio das "bestas de Viamão" não apenas estabe
lecia um primeiro vínculo entre o extremo-sul e o resto da Colônia, 
como fornecia as rendas de que se nutria o registro de Curitiba. 
Seria ainda, por algum tempo, uma das principais atividades co• 
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merciais dos paulistas.61 É de se notar que o comércio de muares, 
por sua própria natureza, superava o maior problema enfrentado 
pela inserção econômica do Brasil Meridional no resto do País: a 
necessidade de cruzar a imensa massa florestal que se estendia do 
sul de São Paulo aos campos do Rio Grande.62 Aqueles animais 
podiam ser facilmente levados pelos piores caminhos, com o que 
se estabelecia um fluxo econômico regular a partir do qual, grada
tivamente, seriam melhoradas as ligações com o sul do País. 

A criação de muares n0 extremo-sul não refletia, porém, van
tagens específicas daquela área e já em meados do século" XVIII 
o movimento de diversificação econômica em curso na região das 
minas levaria ao desenvolvimento da criação local. Uma polêmica 
da época mostra o quanto a perda deste comércio significaria para 
o Brasil Meridional. O sul do País teria, efetivamente, que des
cobrir novos vínculos com o resto do País.63 Ao contrário do que 
seria de prever, a acentuada decadência das Minas no último quar
tel do século XVIII ( e a expansão de diferentes modalidades de 
pecuária) não levaria o extremo-sul a uma conjuntura depressiva. 
Aqueles que supõem que o atual Rio Grande do Sul teria então 
atravessado grande crise,64 não se deram conta do imediato im
pacto das duas "inovações" que modificaram o panorama da região, 
exatamente neste período. Aliás, repetidamente se observa na his
tória do Rio Grande do Sul que o difícil para este não é "desco
brir" novos produtos e introduzir novas técnicas: o problema con
siste em manter os mercados, uma vez que outras áreas, mais bem 
situadas, se lancem no ramo.65 

61. Vide, por exemplo, a troca de cartas entre os governadores de Minas 
e São Paulo, no entorno de 1770 citadas em História Geral da Agricultu
ra Brasileira, Luís Amaral, págs. 93-94. 
62. O comércio de cabotagem com o Sul, por sua vez, foi sempre pro
fundamente prejudicado pela inexistência de portos naturais na costa 
gaúcha. 
63. Portugal, aliás, não via com bons olhos o crescimento das vendas 
de animais gaúchos, já que isto prejudicava as suas próprias exportações 
para a Colônia. Chegou mesmo a tentar a proibição da criação de mua
res no País. Lemos Britto, Pontos de Partida para a História Econômica 
do Brasil, pág. 190. 
64. Vide, por exemplo, Francisco Carrion Jr., Origens e Perspectivas da 
Crise Econômica no Rio Grande do Sul. Neste texto é dito: "Como era de 
se esperar, entra em crise a economia gaúcha, como reflexo da decadên
cia do ouro. E, novamente, nossa economia separa-se da economia brasi
leira, voltando ao estado de subsistência." Vide também Celso Furtado, 
ob. cit., Cap. 17. 
65. Este tema é retomado e desenvolvido em Café - Auge, "Sobrevida" 
e Superação. 
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Por volta de 1780, era introduzido no sul do país, por reti
rantes cearenses da seca de 1777, o preparo da carne através das 
"charqueadas". 66 Foi uma verdadeira revolução no panorama pas
toril do Rio Grande do Sul. Essa indústria possibilitava o aprovei
tamento da carne, até então desprezada.67 A pecuária seria decidi
damente orientada em favor da criação bovina. A indústria gaúcha 
de carnes chegaria mesmo a suplantar, momentaneamente, seus con
correntes do Rio da Prata, dado a desorganização imposta àquela 
área pelo recrudescimento das lutas políticas. Saint Hilaire visitan
do a província, em 1820, diria referindo-se à carne salgada, qúe 
depois da guerra, o Rio Grande tornou-se "o centro desse comér
cio e por isso um importante porto para o Brasil". 68 

A outra "inovação", que parece ter amplamente colaborado 
para que o extremo-sul superasse o problema criado pelo declínio 
das Minas, consiste na chegada de colonos açorianos que introdu
ziram na regiao serrana gaúcha uma diversificada agricultura de 
alimentos. Os imigrantes, após errarem sem proteção e destino por 
alguns anos, conseguem, finalmente, receber seus títulos de pro
priedade. Dão, de imediato, início a uma agricultura de subsistên
cia e começám a difícil busca de produtos comercializáveis. O trigo 
propiciou as primeiras oportunidades e desde meados do século são 
registradas exportações através da nascente Porto Alegre.611 O avan
ço seria notável a partir de 1780, sendo que em breve já era o 
produto enviado até para Lisboa.70 O surto foi, no entanto, efê
mero, tendo por ponto culminante o ano de 1815-16, quando tem 
início rápida decadência. 

O êxito da agroindústria do charque, combinado com o de
senvolvimento da agricultura cerealífera açoriana, havia levado . a 
Província sulina a uma situação de marcado progresso. Saint Hi
laire deixaria registrado o contraste então existente entre a zona 
mineira e o extremo-sul do País: "A Capitania das Minas esgota-se; 
a do Rio Grande cada dia mais enriquece" .71 

66. A esta época eram também suspensas as lutas entre portugueses e 
espanhóis, que vinham conflagrando o extremo-sul, e impondo dificulda
des ao estabelecimento de atividades permanentes. Para uma análise do 
papel e funcionamento das charqueadas, vide Fernando Henrique Cardoso, 
Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional. 
67. Sérgio Buarque de Holanda, História Geral da Civilização Brasileira, 
vol. 2, Época Colonial, pág. 226. 
68. Vial[em à Província de São Paulo, op. cit., vol. II, pág. 343. 
69. Paul Singer, Desenvolvimento Econômico e Evolução Urbana; pá
gina 152. 
70. Carlos de Morais, Figuras e Ciclos da História Rio-Grandense. 
71. Viagem à Província de São Paulo, op. cit., vol. II, pág. 343. 
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. O surgimento de uma agricultura à base da pequena e média 
propriedade daria renovadas possibilidades à Província do Rio 
Grande. Mas esta atividade, eminentemente estável, muito sofre
ria, de início, com a instabilidade política e as lutas no extremo
sul do País. Se as tropas ali presentes ofereciam mercado à mão, 
o sistema de requisições e o recrutamento impunham sérios sacri
fícios e marcada insegurança à atividade dos colonos. Estes pro
blemas, aliados à "ferrugem", responsável por enormes estragos 
na triticultura, e o pr6prio sucesso da pecuária e do preparo de· 
carnes levariam, no início do século XIX, a uma retração da agri
cultura de gêneros e à migração de mão-de-obra para a zona dos 
campos. Não obstante a chegada de novos imigrantes à região da 
Serra, a Campanha, que em 1780 não reunia senão 8% da popu
lação rio-grandense, passaria a contar com 36%, em 1882.72 A pos
sibilidade de alterar o peso relativo dos dois "setores" que a inte
gravam atribuía à economia do extremo-sul importante mecanismo 
de :;ijuste às oportunidades ditadas pelo mercado "externo". Além 
do mais dado o rápido crescimento demográfico e a ampla dispo
nibilidade de terra, a économia, como um todo, não necessitava dia 
minuir um setor para incrementar o outro: 73 bastava-lhe, "na mar
gem''., concentrar a expansão na frente que encontrasse maiores 
possibilidades. 

Nos últimos decênios do século surgiram crescentes oportuni
dades para a "exportação" de víveres. A rapidíssima expansão. ca'. 
feeira abria amplos mercados para diversos produtos. As cÍificul_
dades de transporte ainda oneravam, no entanto, pesadamente, a 
chegada de gêneros às zonas cafeeiras. Buscava-se, por isto, encon
trar produtos de alto valor por unidade de peso, que permitissem 
transpor economicamente a barreira dos transportes ( banha, vinho 
etc.). Mas o ingresso em massa de imigrantes europeus em São 
Paulo, além de criar amplo mercado interior, favorecia precisamen
te a produção cerealífera do extremo-sul. Os trabalhadores italia� 
nos, em especial, eram grandes consumidores de trigo e vinho -

72. Paul Singer, op. cit., pág. 150. Sobre a inusitada reativação da pecuá
ria e· atividades complementares e a perda de terreno da agricultura, prO.: 
priamente dita, no início do século XIX, vide ainda Carlos de Morais, 
Figuras e Ciclos da História Rio-Grandense. No último quartel do século, 
contraíiamente, é a agricultura que lidera o crescimento gaúcho, o que 
se traduz no declínio relativo de Pelotas, capital do charque. 
73. Lembremos, a propósito, que dificilmente a agricultura de pequenas 
propriedades poderia adquirir os escravos em que se baseavam as char
queadas. Por outro lado, os peões não aceitavam, de modo algum, o traba
lho agrícola. 
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o que introduziria, aliás, importante mudanças nos hábitos de con
sumo do nosso mundo rural.74 A par desta transformação, o con
tínuo crescimento das cidades reforçava genericamente o mercado 
de gêneros alimentícios. A expansão e reestruturação da demanda 
eram, pois, sumamente favoráveis à região agrícola rio-granderlse. 
Seu crescimento readquire elevado ritmo nos últimos decênios do 
século, juntamente com a melhoria dos meios de transporte interno, 
e o florescixpento do co,mércio de cabotagem. . _ 

A · consolidação da pecuária ( inclusive preparo de carnes) e da 
agricultura diversificada dos colonos alemães e italianos, atribuía ao 
Rio Grande do Sul crescente importância na economia brasileira. ;Q 
Brasil Meridional conseguia progressivamente inserir-se num nas
cente esquema de divisão regional do trabalho. E no próprio ex
tremo-sul se insinuava promissora subdivisão do trabalho, para re
forço de uma estrutura econômica cujo grau de diversificação não 
tinha paralelo no País. Pierre Denis, visitando a região no início 
deste século, observa que a Campanha, especializada na produção 
e industrialização da carne, "se torna cada vez mais tributária da 
região colonial, que lhe envia seus produtos por água através da 
lagoa". A abundância de mão-de-obra, em certas áreas de coloni
zação, permitia, por outro lado, o processamento industrial de ar
tigos derivados da pecuária. Assim, o couro, proveniente de Bagé 
e Pelotas, seria a matéria-prima básica de próspera indústria de 
malas, calçados etc., que cedo começaria a fazer remessas para todo 
o Brasil.7" A solidez alcançada pelo Rio Grande do Sul, no início 
do século, era decerto inegável. "Celeirq" do País,76 a região dispu
nha ainda de variada indústria, cuja produção quase igualava a de 
São Paulo.77 O Rio Grande do Sul, ao consolidar posições no roer-

74. Não obstante o crescimento da produção interna e o marcado incre
mento das importações totais, a participação da farinha de trigo e do trigo 
em grão (tomadas em conjunto) nas nossas compras externas passaria de 
cerca de 3% na primeira metade dos anos 70 para 10% no início deste 
século. Hélio Schlitter Silva, op. cit. 
7�. Pierre Denis, op. cit., págs. 242 e 243. Paul Singer, op. cit., pág. 
160, discorda deste ponto de vista afirmando: "O que dissemos acima, 
referindo-nos ao começo do século XIX, continua válido para o fim do 
mesmo: entre a zona de colonização e a de criação não existe comple
mentaridade econômica e as trocas entre ambas, onde cheguem a ocor
rer, são despidas de qualquer significação." 
76 . Ainda às vésperas da Grande Depressão (1929), o Rio Grande era 
o maior produtor nacional de milho, trigo, batata, uva, cevàda, aveia, 
vinho e charque. 
77. 14,9% da produção industrial nacional contra 16,5% em São Paulo, 
segundo o censo de 1907. José Jobim, Brasil in the Making, 1943. 
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cado interno, se adiantara sobre muitas outras regiões. Era o único 
caso bem-sucedido de uma região "voltada para dentro" - até 
então, a capacidade de exportar era a própria medida do sucesso 
das regiões. Sua precocidade teria, porém, elevado custo. Mais tar
de, uma a uma, as regiões se reconverteriam, orientando-se para o 
mercado interno. Em muitos casos, o Rio Grande do Sul teria que 
trilhar o difícil caminho do retorno, abandonando posições outrora 
facilmente conquistadas

;_ 



O CAFÉ 

Auge, "sobrevida" e superação78 

"O café deve passar em cada fazenda por numerosas opera
ções, antes que possa ser entregue ao expo11tador. O equipamento 
da fazenda cqmpreende reservatórios, onde o café é lavado, terrei
ros, onde é exposto ao sol, engenhos despoupadores, que fazem a 
seleção, e o ensacamento e tulhas para guardar colheitas. . . Uma 
fazenda representa, pois, grandes capitais ... Tal organização agro
industrial não poderia adaptar-se ao regime de pequenas proprie
dades" .79 

Além dos gastos em obras, benfeitorias, equipamentos, a fazen
da supunha, naturalmente, a aquisição de terras. Sobretudo em ter-

78 . O ciclo cafeeiro foi exaustivamente descrito por vários autores, sen
do de destacar-se a monumental obra de Afonso de Taunay, História do 
Café no Brasil, 15 tomos. Este trabalho foi condensado pelo próprio autor 
em Pequena História do Café no Brasil. Dentre as demais obras, haveria 
que destacar, pela riqueza de interpretações, os capítulos 26, 28, 29, 30 e 
31 de Formação Econômica do Brasil de Celso Furtado. Quanto à apre
sentação de dados sistematizados, veja-se Aspectos da História Econômica 
do Café de Roberto Simonsen, e no referente à geografia da produção, 
formas de organização etc. O Roteiro do Café de Sérgio Milliet, e vários 
trabalhos de Pierre Monbeig destacando-se Pionniers et Planteurs de São 
Paulo. 

O presente ensaio se estenderia desmedidamente, se fôssemos tentar 
um conf rcnto, passo a passo, das hipóteses aqui levantadas com o estabf'
lecido em outros trabalhos. Acreditamos, no entanto, que o significado 
de certas passagens pode ser melhor apreendido (e criticado) por contras
te com posições adotadas por Celso Furtado em Formação Econômica do 
Brasil. Esta obra se presta mais que qualquer outra como pano de fundo, 
dado que as teses ali formuladas constituíram o ponto de partida para 
as idéias aqui desenvolvidas. 
79. Pierre Denis, Le Brésil au XX Siecle, págs. 161-2, Paris, 1910. 
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rit6rio paulista, a extraordinária rentabilidade da cultura daria mar
gem a poderoso movimento de especulação com terras na vanguarda 
da onda cafeeira. Através dele, enormes "glebas" eram adquiridas 
à espera da valorização, que não tardaria a chegar,80 tendo início 
a subdivisão das terras e a formação de fazendas. A diversificação 
de funções que cabiam à fazenda, aliada ao elevado preço da terra, 
praticamente impediam o surgimento da pequena propriedade. Pier
re Denis, visitando o interior de São Paulo nos primeiros anos des
te século, seria taxativo: "a pequena propriedade ficou estritamen
te excluída da cultura do café".81 

Reproduz-se, assim, com relação ao café, uma das característi
cas fundamentais da organização produtiva açucareira: o predomí
nio absoluto da grande unidade rural. 

Não há, porém, que forçar a analogia. As diferenças têm iní
cio com a inserção social, funções e demais características do "fa. 
zendeiro". Celso Furtado sintetiza suas discrepâncias com o senhor 
de engenho nos seguintes termos: "A economia cafeeira formou-se 
em condições distintas ( das da economia cana vieira). Desde o co
meço, sua vanguarda �steve formada por homens com experiência 
comercial. Em toda a etapa de gestação, os interesses da produção 
e do comércio estiveram entrelaçados. A nova classe dirigente for
mou-se numa luta que se estende em ampla frente: aquisição de 
terras, recrutamento de mão-de-obra, organização e direção da pro
dução, transporte interno, comercialização nos portos, contatos ofi
ciais, interferência na política financeira e econômica" .82 

Esta polivalente ação da "burguesia rural" cafeeira se traduzia 
numa estreita vinculação com os setores dominantes na vida urba
na, daí resultando uma combinação de interesses, cujo indiscutido 

80. Na Alta Araraquarense, por exemplo, foram registradas compras 
para valorização de glebas de até 900. 000 hectares, Ari França, A mar
cha do café e as frentes pioneiras, pág. 187. 
81. Pierre Denis, op. cit., pág. 173. Já vimos que o complexo empreen
dimento em que consistia uma fazenda de café compreendia uma combi
nação de funções agrícolas e industriais. Mais tarde, em certas zonas 
(como em outros países) se observaria crescente divórcio destas funções. 
A pequena propriedade se revelaria então perfeitamente adequada à lavou
ra cafeeira. A esse respeito, diria Caio Prado Jr.: "examinando-se a orga
nização de uma fazenda de café, verifica-se que a cultura desta planta 
não é realizada coletivamente . . . Os cafezais são divididos em parcelas e 
cada qual entregue aos cuidados exclusivos de determinado trabalhador e 
sua família que fazem todo o serviço isoladamente: carpas, colheita etc. 
,Evolução Politica do B.rasil e outros estudos, págs 232-233. 
82. Celso Furtado, op. cit., pág. 182. 
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poder se fez sempre presente na formulação da política econômica 
do Império e da Velha República.83 A "vocação política" dos fa
zendeiros de café teve, como veremos, enorme importância na con
turbada história do café. Mas a característica que não apenas dife
rencia profundamente o chamado ciclo cafeeiro, como constitui, a 
nosso ver, uma chave para a interpretação do significado desta la
voura na história econômica brasileira, é sua marcante "mobilida
de". O café foi, entre nós, uma "cultura itinerante". Na expansão 
como na crise,-devemos analisá-lo co�o uma atividade em movi
mento. Dada esta característica, a lavoura em expansão cômpreen
dia: 

- uma faixa ou zona pioneira, onde o café está penetrando; 
- uma região em que ele se encontra consolidado e plena-

mente produtivo; 
- uma região decadente, onde a cultura se encontra em re

gressão.84 

83. Os fazendejros foram se transformando com o tempo e as modifica
ções sofridas pelo próprio negócio do café. Desde o início, porém, sua 
liderança estava ligada aos centros de poder e aos grandes interesses 
comerciais e financeiros do capital: "D. João VI havia distribuído nessas 
regiões, que mais tarde se mostrariam propícias ao plantio do café, gran
de número de sesmarias, a muitos fidalgos que o acompanhavam. Des
cendentes ou sucessores desses fidalgos, numerosos agricultores de Minas 
Gerais e habitantes do próprio Rio de Janeiro correram para a nova ati
vidade." Roberto Simonsen, op. cit., pág. 23. Mais tarde, em condições 
profundamente modificadas, persiste a característica vinculação urbana do 
grande proprietário cafeeiro; "a família Prado estava bem situada nas 
posições-chave do movimento pioneiro: a terra, o comércio, o banco, os 
meios de transporte, a organização da mão-de-obra e o poder político". 
Os demais plantadores procuravam imitar em escala reduzida a atitude 
dos grandes fazendeiros. Pierre Monbeig, op. cit., pág. 124. 
84. Ao atribuir importencia fundamental a esta característica da cultura 
do café (em terras brasileiras), abrimos caminho para profundas diver
gências ulteriores entre a concepção aqui defendida (do período de hege
monia cafeeira) e a de outros autores. Celso Furtado, em sua clássica 
análise da economia cafeeira, praticamente não tem em conta as conse
qüências (na expansão como na crise) advindas de ser o café uma lavou
ra em três tempos e três espaços. Seguramente esta profunda discrepância 
nasce de nossa preocupação central com as crises. Como veremos adiante, 
a diferenciação de tempos e espaços adotada neste trabalho revela-se espe
cialmente fértil para a (re) interpretação das crises, da política de defesa 
e de outras conseqüências da conturbada trajetória do café nos primeiros 
decênios do século XX. É de se notar que a dinâmica espacial do café, 
aqui convertida em instrumento básico de análise, é referida difusa e assis
tematicamente em várias obras - sendo freqüentemente condenada e vista 
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Veremos, mais adiante, à luz desta concepção, como se apre• 
sentava a lavoura cafeeira nos períodos de crise. 

* * * 

Dado seu estilo eminentemente extensivo de crescimento, o 
primeiro requisito do café em expansão seria, naturalmente, uma 
ampla disponibilidade de terras por ocupar. Como se sabe, esta con
dição era plenamente atendida no Centro-Sul do país. A partit. do 
Rio de Janeiro, o café avançaria em várias direções, daí resultando 
um "leque" de regiões cafeeiras, que se abre do Espírito Santo ao 
Paraná. 

No planalto paulista, a existência de abundantes terras vir
gens, de elevada fertilidade ( as terras a oeste, quer por suas pro
priedades naturais, quer pelo cansaço das zonas anteriormente ocupa
das, atingiam com freqüência maiores índices de produtividade), 
era um permanente convite à expansão. PIERRE DENIS observou, g 
propósito, que a ampla disponibilidade de solos impedia a atuação 
de importante mecanismo de regulação da oferta. "Na Europa, onde 
todo o solo cultivável se encontra ocupado, é raro que uma cultura 
se desenvolva bruscamente: ela não pode se estender senão por 
contração de outras e isto, apenas, constitui freio poderoso, uma 
sorte de garantia contra as crises de superprodução".85 

A existência de terras virgens adequadas ao cultivo indicava 
o grande potencial de crescimento do café. Mas a ocupação de no
vas áreas exigia muito trabalho. Em particular, a penetração exigia 
o estabelecimento de novas vias de transporte. A solução preferida 
foi, como se sabe, a construção de ferrovias. Ós cafeicultores, cons
cientes da importância decisiva dos transportes e conhecedores da 
alta rentabilidade obtida sobre terras virgens, desde cedo se- lança
ram, decididamente, no empreendimento ferroviário. Mobilizando re
cursos próprios, obtendo financiamento externo86 e comprometen
do o Estado,87 logravam promover uma tal expansão das linhas 

como prova de nossa "inconstância", da atitude especuladora de nossos 
agricultores etc. (Esta condenação, pelo menos em terras fluminenses, 
tem por base a impressionante destruição de recursos naturais ocasionados 
pela "passagem" do café). 
85. Op. cit., pág. 178. 
86. A corrida do café coincidiu, nas últimas décadas do século, com a 
"idade de ouro" da exportação britânica de capitais. 
87. · Durante o auge ferroviário, mais da metade da receita pública esta
dual provinha dos direitos de exportação pagos pelo café, o que, natu
ralmente, facilitava ao setor pleitear e extrair recursos da máquina pública. 
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férreas, que estas, com freqüência, chegaram a rasgar a mata vir
gem, antecipando-se às primeitas plantações. Invertia-se a causação 
originária, a derrubada da mata e o plantio dos novos pés passa
vam a ser estimulados pela chegada dos trilhos. 

A construção de linhas férreas, importante elemento na de
terminação do avanço das plantações, não se regulava a curto prazo 
pelas condições imperantes no mercado de café. Além de fatores 
de ordem técnico-financeira e das pressões políticas locais, "razões 
de Estado" vieram por vezes justificar o lançamento de novas fer
rovias, com profundas repercussões sobre o comportamento da la
voura. As preocupações nascidas com a Guerra do Paraguai, por 
exemplo, foram elemento de estímulo e apoio governamental a vá

rias importantes linhas férreas.88 

A especulação com terras, bem como a extensão das planta
ções, se traduziam em ampla necessidade de crédito. -Os cafeiculto
res, no entusiasmo da corrida do café, assumiam pesados compro
missos financeiros. A modesta cidade de São Paulo ( que já se afir
mava como mercado de trabalho, dado o luxo migratório europeu) 
se convertia em praça financeira, a serviço da lavoura do café. A 
evolução nest� sentido recebe forte impulso ao findar a década dos 
80 e terem início os anos 90. Neste período, as facilidades de cré
dito, determinadas pela reforma bancária de 1888 ( que concedia 
o direito de emissão a vários bancos nacionais), combinadas com 
o auxílio financeiro aos proprietários rurais prejudicados com a 
Abolição e, enfim, a desordem administrativo-financeira que acom
panhou o nascimento da República, dão origem à ruidosa crise do 
Encilhamento. Nunca, como nestes anos ( 1888-98), foi tão abun
dante a oferta de crédito, o que, além de determinar o avanço em 
várias direções da "onda de café", deu origem ao surto inflacio
nário que acompanha o nascimento da República. Nestas circuns
tâncias, é fácil ver que tampouco a absorção de crédito estava re
gulada pelas condições do mercado cafeeiro. 

Dada a presteza com que os comerciantes-exportadores se dis
punham a financiar o tão lucrativo negócio cafeeiro, o fácil acesso 
a capitais forâneos e mesmo públicos e a ampla disponibilidade de 
terras adequadas ao cultivo, a disponibilidade de mão-de-obra des
de cedo se definiu como problema crucial, na expansão da lavoura. 
Não é preciso insistir sobre a natureza "trabalho intensivo" desta 
atividade. Caberia, no entanto, lembrar que a derrubada da mata, 
o plantio do café e os demais trabalhos indispensáveis à formação 

88. Fernando de Azeredo, Um trem corre para o Oeste, pág. 88. 
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de fazendas eram também altamente absorvedores de mão-de-obra. 
Além. do mais, a chegada dos trilhos somava novas dimensões ao 
povoamento das zonas pioneiras. A estrada de ferro era de fato 
um catalisador demográfico - com ela. surgiam os primeiros po
voados, crescia o comércio etc. Fernando de Azeredo se referiu a 
Noroeste como uma "grande ventosa", que, à medida que avançava, 
sugava trabalhadores de outras regiões.89 

A busca insaciável de mão-de-obra pelo café, em seus perío
dos de . expansão, marcaria profundamente nossa história econômi
co-social. Promóveu -a absorção 'de reservas demográficas oriundas 
da decadência do. ouro; contribuiu para a redistribuição regional da 
população brasileira, ao extrair mão-de-obra das plantações nordes
tinas e das charqueadas gaúchas, acarretou, enfim, o desbravamento 
e a ocupação de novas áreas. Mas, como é bem sabido, as soluções 
".internas" não se mostraram suficientes. Como tampouco seria pos 
sível. retomar o tráfego negreiro em meados do século XIX, foram 
tentadas diversas experiências visando à contratação privada de imi 
grantes europeus, a importação de coolies chineses ( como elemen•. 
to de transição do trabalho escravo para o livre)9º e, finalmente, 
o subsídio público à entrada em massa de colonos europeus. Este 
processo, com início em 1870, inaugurava um período de ativa 
presença do Estado que, contribuindo para a superação do maior 
problema até então enfrentado pela cafeicultura, torna-se decisivo 
elemento de apoio e impulsão do novo centro dinâmico da econo
mia. 

Os imigrantes europeus n.ão vinham substituir o trabalho es
cravo. É suficiente dizer que, em 1887, havia 107 . 000 cativos em 
São Paulo: ora, de 1887 a 1900, 900. 000 imigrantes tiveram seu 
transporte pago pelo Poder Público.91 Vinham, sim, pôr de lado, 
definitivamente, o sério obstáculo até então enfrentado pelo café, 
permitindo, assim, o extraordinário rush cafeeiro do fim do século. 
A produção cafeeira em São Paulo saltaria de aproximadamente 3 
milhões de sacos no final dos anos 80 para mais de 1 O milhões na 
primeira safra do século XX.92 

Como os cafeicultores, na febre expansionista do fim do sé
culo, plantassem na medida em que dispunham de braços, a oferta 

89. Um trem corre para o Oeste, pág. 80. 
90. Viotti da Costa, Da senzala à colônia, pág. 140. Esta obra contém 
abundante informação sobre as diferentes tentativas de solução do proble
ma da mão-de-obra na cafeicultura. 
91. Pierre Denis, op. cit., pág. 179. 
92. Roberto Simonsen, op. cit., gráfico n.0 1. 
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( com uma defasagem de cerca de 5 anos) passava a ser afetada pela 
àprovação de verbas no Congresso e pelas contingêndas do mer
cado europeu de mão-de-obra.93 Esta é outra desconexão que con
vém assinalar entre o mercado de fatores produtivos e o mercado 
cafeeiro. Em suma, a oferta de terras como a de capitais e a de 
trabalhadores estavam na dependência de ocorrências históricas e 
decisões que só indireta, por vezes remotamente, tinham a ver com 
o comportamento do mercado de café. 

Estabelecido o anterior, caberia assinalar que, em fins do sé
culo XIX, os -preços do café se revelavam altamente compensado
res. Ao mesmo tempo, os cafeicultores se viam frente a ampla ofer
ta de mão-de-obra, de capitais e de terras ( dada a acelerada cons
trução de novas ferrovias). A ilimitada disponibilidade de fato
res refletia não apenas as excepcionais condições de que gozava o 
café frente a outras atividades, como também, indubitavelmente,. 
uma conjunção de ocorrências favoráveis externas ao setor. A classe 
cafeeira não via obstáculos à expansão; estava sem dúvida definida 
uma situação propensa à superprodução. Caberia porém indagar em 
que medida a evolução dos preços poderia ( a tempo) induzir um 
comportamento "realista" por parte dos cafeicultores.94 

A mais conhecida dificuldade enfrentada pelo cafeicultor para 
ajustar a produção às oportunidades de mercado é a "rigidez" da 
oferta a curto prazo. Haveria, no entanto, que adicionar outros ele
mentos típicos do período áureo da corrida do café. 

O imigrante europeu não teve, em regra, acesso à terra. Seu 
desejo de explorar uma lavoura própria era, no entanto, parcial
mente atendido pela prática do plantio de culturas alimentares nos 
espaços ("ruas") livres entre as fileiras de café (e/ou pela obten
ção de parcelas situadas fora dos cafezais). Ora, o consórcio de 
lavouras de mantimentos só é econômico nos primeiros anos do 
cafezal: conseqüentemente, os lavradores tinham interesse indiscu
tível pelo plantio de novos pés. Esta preferência do colono logo se 
faria sentir no custo, para o fazendeiro, da formação de cafezais: 
o preço pago pelo plantio do café foi se reduzindo, até se tornar 

93. A Prússia, por exemplo, após forte campanha de denúncia às condi
ções a que se submetia o colono no Brasil, havia proibido anteriormente 
a emigração para este país. 
94. Há várias hipóteses simplificadoras implícitas neste raciocínio, que 
tem por fim indicar a propensão à crise inerente à situação do café no 
final do século. A mais importante das suposições é a de que não exis
tiam outras culturas de resultados econômicos comparáveis - o que pare
ce corresponder à realidade vivida pela grande maioria dos fazendeiros 
do interior de São Paulo. 
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nulo.00 É que o colono, enquanto se desenvolvia o cafezal, dispu
nha do solo e este era o "substituto" que encontrara para o objeti
vo praticamente irrealizável da posse efetiva da terra. 

As "delicadas exigências pedológicas do café" ,96 a fácil erosão 
provocada pelo desconhecimento das mais simples técnicas de pre
servação do solo e a ampla disponibilidade de novas ( por vezes 
superiores) terras - dado o avanço dos meios de transporte -
são alguns dos fatores explicativos de uma das constantes da his
tória do café: a permanente existência de áreas decadentes. Desde 
sempre, efetivamente, verificou-se na cultura cafeeira o já ·referido 
fenômeno das zonas "novas" e "velhas" .97 A gradativa tomada de 
consciência deste fenômeno tendia a agravá-lo: os fazendeiros, dan
do-se conta do efêmero sucesso da lavoura, buscavam defender-se 
pela busca contínua de novas áreas, com o que reforçavam o mov'í
mento de incorporação de terras e aceleravam, conseqüentemente, 
a decadência das terras de retaguarda . . . 

Colonos e fazendeiros, movidos com diferentes propósitos, ten
diam, pois, a dar curso à avalanche cafeeira. 

O comportamento da procura de café tem sido objeto de es� 
tudos especializados. Sem ingressar no tema, lembremos tão-someri 
te que o mercado cafeeiro se encontrava em rápida expansão na 
"virada" do século. Roberto Simonsen é taxativo a este respeito -
o mercado, longe de bloquear a expansão cafeeira, justificava�a, 
desde que não excedesse certos limites.98 Mas, sujeita à influência 
dos já referidos fatores de impulsão a oferta crescia a um ritmo 
muito superior. Se o consumo mundial dobrou em 20 anos, a pro
dução paulista triplicou em 10. A safra de 1906-07 levaria a si
tuação ao absurdo: São Paulo produziu 15. 400. 000 de sacas para 
um consumo mundial de 16. 000. 000! 

95. "Plantar acabou se tornando operação absolutamente gratuita para 
o fazendeiro."· Pierre Denis, op. cit., pág. 180. 
96. Pierre Monbeig, Novos Estudos de Geografia Humana Brasileira, 
pág. 165. 
97. Reiteramos: este não é absolutamente um fenômeno contemporâneo, 
ainda que mais visível que nunca no recente rush do café no Paraná. 
"O aumento contínuo da produção, a abertura de novas lavouras ao largo 
do Vale do Paraíba ... criaram, dentro da própria Província do Rio de 
Janeiro, uma competição entre as lavouras mais produtivas e as terras já 
cansadas", Roberto Simonsen, op. cit., págs. 46-7. 
98. "Não se pode atribuir ao subconsumo o início da crise. De fato o 
consumo mundial de 11.000.000 sacas em 1896 subiu a 16.000.000 em 
1902 e 22.000.000 em 1914." Roberto Simonsen, op. cit., pág. 61. 
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· -O auge cafeeiro significou para São Paulo extremada especia
lização produtiva. A típica fazenda de café só se interessava pelo 
"produto-rei" - os demais (modestos) cultivos decorriam da ini
ciativa dos colonos. Através de suas lavouras de mantimentos e 
da pequena criação, as famílias logravam cobrir etn espécie uma 
fração de suas necessidades. Adquiriam, pois, em mercado,· gêne
ros alimentícios,99 alimentos e bebidas industrializadas e, natural
mente, manufaturas· outras de consumo popular. O. surto cafeeiro 
acarretava, assim, a formação de amplo mercado no centrO-:sul do 
País. 

Os estímulos daí decorrentes para a indu;triali�ação etam, · po
rém, limitadós. Dificilmente outras atividades poderiam competir 
com o café na atração de capitais e até mesmo de mão-de-obra.10n 
Em seguida, porque a receita que chegava à região implicava numa 
enorme capacidade de importar que constituiria um "fogo de bar-
ragem" para as tentativas industriais na região. 

O imenso sucesso do café em São Paulo poderia, aliás, ser 
aferido pelo seguinte indicador: de acordo com Roberto Si!llonsen 
a exportação, per capita paulista ao findar o Império era o, triplo 
da norte-americana e o quádruplo da argentina.101 · 

O poder aquisitivo derivado das exportações paulistas lopge 
estava de ser direto e integralmente levado ao mercado mundial. 
O mercado engendrado pela cafeicultura paulista oferecia, de fato, 
grandes oportunidades às demais regiões. A massa de colonos era 
consumidora de tecidos simples de algodão e de lã, de calçados 
igualmente toscos, de açúcar, vinho, banha, carne preparada, fuino 
etc. O Rio Grande do Sul, o Nordeste e em menor escala Minas 
Gerais eram candidatos naturais para o atendimento destas neces
sidades. O maior obstáculo a enfrentar era, sem dúvida, a preca
riedade dos meios de transporte. As atividades exportadoras vi
nham porém, justificando ( nas diversas regiões) a implantação de 

99. Taunay, op. cit., pág. 255, referindo-se ao ano de 94, ·diria: "Os altm 
preços do café e o sustento do enorme volume de trabalhadores rurais ... 
haviam provocado a importação de enorme volume de gêneros alimentí
cios ... Milhões de sacos de arroz, milho, e feijão, que o País poderia ter 
produzido, tinham vindo do exterior." 
100. O café revela-se de fato insaciável. Não obstante a verdadeira pola
rização exercida sobre o mercado de fatores, suas necessidades não pare
ciam cobertas. A meados dos anos 90, Rodrigues Alves, então Ministro 
da Fazenda, protesta contra o crescimento das atividades urbanas (que 
acompanhou o Enci!hamento). O "dinheiro que fecundava a agricultura 
com sua circulação ... emigrou para os centros comerciais". Nícia Vilela 
.Luz, A Luta pela Industrialização no Brasil, pág. 173. 
101. Roberto Simonsen, op. cit., pág. 38. 
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ferrovias que vinculavam o hinterland aos portos de embarque. Des
pontava assim uma primeira solução para o promissor comércio 
interno: a interligação dos diversos portos. 

É bem sabido que ao comércio de cabotagem coube papel de
cisivo no entrelaçamento inicial das regiões brasileiras. À medida 
que crescia o intercâmbio regional, seriam, no entanto, tentadas 
novas soluções, dentre as quais caberia destacar a importante liga
ção ferroviária São Paulo-Rio Grande do Sul, concluída em 1910;. 
A incipiente integração do mercado nacional atingiria por sua vez; 
a estrutura comercial-financeira do País. As trocas interestaduais 
ofereciam novas- oportunidades ao tímido comércio nativo1º2 e, acar� 
retando novas necessidades creditícias, estimulavam a diversifica
ção das fontes e dos usos do capital financeiro. O café, ia, pois, 
irradiando sua influência sobre os demais setores e regiões. 

O que precede permite concluir que o surto cafeeiro tinha 
poderosa ação integradora sobre o país. As diversas regiões refor
çavam seus vínculos com os centros cafeeiros e daí derivavam as 
divisas de que careciam para suas compras externas. É suficiente 
dizer que, em 1906, São Paulo respondia por 40% das exporta
ções brasileiras, realizando, no entanto, apenas 19% das importa� 
ções.103 

. Além de criar novas oportunidades para as atividades tradi-: 
cionais de diversas regiões, o mercado engendrado pelo café era 
também um convite ao surgimento de certas indústrias no centro
sul do país. Antes de mais nada, como indústrias tipicamente cau
datárias do café, se destacariam aquelas protegidas pela disponibi
lidade local de matérias-primas e pela simplicidade da tecnologia 
envolvida. Neste conjunto, estariam inúmeros pequenos estabeleci� 
mentes artesanais ou semi-artesanais, muitas vezes de propriedade 
de· imigrantes que improvisavam a obtenção local de materiais de 
construção, artefatos simples de ferro, mobiliário, artigos de couro· 
etc. Mas o café também criava oportunidades para o reaproveita
mento da mão-de-obra que afluía às cidades das zonas cafeeiras :em 
declínio. Além do próprio Rio de Janeiro, referimo-nos a centros 
urbanos distribuídos ao longo do Vale do Paraíba e situados na zona 
Central de São_ Paulo. Há que ter em conta que a "passagem" do 

102. Sobre o império das tradicionais casas importadoras--exportadoras 
controladas pelo capital forâneo, vide Richard Graham, Britain and the 
onset of Moderniz:.ation in Braz:.il 1850-1914, cap. 3, The export-import 
complex. 
103 . .  Le Brésil Meridional (Étude Economique), pág. 22, C. C. Delgado: 
de Carvalho. 
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café deixava em princípio subutilizada certa quantidade de mão-de
obra ( destacando-se um contingente feminino especialmente apto 
para determinadas funções industriais) e algum capital.1O4 A per
manência de capacidade empresarial, fundos disponíveis e braços 
não era porém fenômeno de vulto. Caio Prado assinala que, "na 
esteira dos fazendeiros ( que se mudavam para o Oeste), seguiram 
levas de trabalhadores, antes radicados nas zonas velhas" .105 O Rio 
de Janeiro, no entanto, metrópole administrativa e comercial, con
tava com uma massa de capitais e um contingente de mão-de-obra 
que cedo descobriu oportunidades no campo manufatureiro deri
vados do própriõ mercado urbano e/ou da lavoura cafeeira.-Único 
e embrionário "centro industrial" do país, o Distrito Federal reu
nia, em 1907, 30% da produção manufatureira nacional.106 Entre 
as indústrias cariocas, mais uma vez se destacavam aquelas pàra as 
quais se dispunha de matéria-prima abundante e barata. Seus pro
cessos produtivos eram relativamente simples e reduzido o capital 
fixo empregado ( registrando-se no entanto, já no início do século, 
o emprego de máquinas e de fontes modernas de energia). Os re
cursos exigidos pela expansão manufatureira eram, em regra, deriva
dos da própria atividade, observando-se em muitos ramos a exis
tência de um "t-eto" para o progresso e a modernização das em
presas. Este limite ( que podia deslocar-se com o tempo) era cru
zado sempre que o avanço manufatureiro levava à produção de ar
tigos similares aos importados. Ao ultrapassar tal barreira e ingres
sar na faixa competitiva, o capital nativo passava a interessar�se 
vivamente pela questão tarifária. Os interesses agrícolas, por sua 
vez, faziam do referido "teto" uma questão de princípio. O país, 
de . eminente "vocação agrícola", deveria limitar-se a desenvolver 
as "indústrias naturais" - dedicadas ao processamento elementar 
de matérias-primas agrícolas ( caso em que sua expansão favorece 
à própria agricultura) . 

A combinação das indústrias cariocas com as demais indús
trias distribuídas pelas regiões periféricas· e pelas zonas cafeeiras 
decadentes, compunha um mosaico de empreendimentos: profun
damente vinculados às atividades agropecuárias; disperso pelo ter-

104. O aprofundamento do tema exigiria um estudo das possibilidades 
derivados da "passagem" do café por distintas áreas em diferentes perío
dos. É bem sabido que em terras fluminenses e no norte paulista esta lavou
ra deixou atrás de si um rastro de decadência. No Planalto paulista, 
porém, ao declínio do café se seguiam intentos freqüentemente bem-suce
didos de diversificação agrícola e mesmo de industrialização. Vide, adian
te, o exame das "reações" da cafeicultura frente à crise crônica que tem 
início a fins do século passado. 
105. Caio Prado Jr., Evolução Política do Brasil, pág. 226. 
106. Roberto Simonsen, op. cit., pág. 26. 



A HERANÇA REGIONAL NO DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO 59 

ritório nacional; 107 rudimentares tecnologicamente ( reduzido valor 
agregado às matérias-primas); e nativos quanto a capitais. 

Não obstante as difundidas opiniões em contrário, acreditamos 
ter sido considerável o sucesso obtido por este surto de "indus
trialização descentralizada". Seu sucesso poderia ser medido pelo 
atendimento das necessidades do Brasil de então. Inquérito promo
vido pelo Centro Industrial do Brasil em 1907 revelou que dentre 
"30 espécies de artigos manufaturados, de grande consumo, a nossa 
indústria já supria 7_8% _das necessid_ades nacionais, figurando ape
nas a importação com 22 % ".1-0s Em valores abs-olutos, segundo o 
prefácio do Censo de 1907, a produção industrial brasileira já ha
via ultrapassado o valor conjunto das exportações de café e borra
cha ( o segundo maior artigo de exportação) .1-09 

Realçadas certas relações café-indústria, que prevalecem ao lon
go da "corrida no café" verificada em fins do século XIX, volta
mo-nos a seguir para a crise a que inevitavelmente se tendia, dado 
o desmedido crescimento do setor. 

* * * 

A queda brutal das cotações do café teve início em 1894, 
quando· já se anunciava de forma evidente longo período de super
produção. A contínua depreciação do mil-réis ao longo da década 
insensibilizava, porém, a classe cafeeira, que custava a dar-se conta 
das reais condições de mercado.n° A política de estabilização do 
início do século e o acúmulo de estoques em posse do comércio se 
encarregariam de pôr fim a esta situação, deflagrando a crise aberta 
no setor cafeeiro. 

Não é preciso recordar as dificuldades enfrentadas pela empre
sa cafeeira para promover importante corte na produção. O cafe
zal tem pela frente muitos anos de vida e deve ser cuidado, já que 

107. Pierre Denis, op. cit., capítulo V, realçando a característica disper
são da · indústria brasileira, observa que "em pequenas e pobres cidades 
que jamais poderiam passar por centros industriais se encontram várias 
pequenas fábricas". 
108. A Evolução Industrial do Brasil, Roberto Simonsen, pág. 26. Vide 
adiante A Industrialização descentralizada no Brasil. 
109. Segundo a mesma fonte, enquanto a produção interna de manufa
turas alcançava (em 1907) a cifra de 480.000 contos, as importações cor
respondentes eram de 133. 000 contos. Cabe advertir, que estas cifras não 
se referem ao Valor Agregado pelas atividades industriais e, sim, ao Valor 
Bruto da Produção Industrial, que não mede, obviamente, a contribuição 
da indústria para o Produto. 
110. Vide evolução da taxa de câmbio em Hélio Schlitter, op. cit. No 
decênio, a cotação da libra subiu de 270%. 
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integra o "capital" da empresa. Além do mais à época constituía 
praticamente a única fonte de recursos financeiros para o proprie
tário.111 Em suma, não haveria como corrigir a curto prazo, e a 
nível de estabelecimento, a crítica situação acarretada por uma 
capacidade global de produção acentuadamente superior às possi
bilidades ditadas pelo mercado.112 Realçar as dificuldades enfren
tadas pelo cafeicultor para ajustar a produção às oportunidades de 
mercado não é, contudo, perspectiva adequada à compreensão da 
crise. Se, contrariamente retomarmos o exame da lavoura cafeeira 
como um todo, compreenderemos melhor o que significavl! a su-_ 
perprodução e qúe altérnativas abriam ao setor. 

A lavoura cafeeira no Brasil foi anteriormente definida como 
cultura em três espaços: zonas "pioneiras", -"madura" e "vdha". 
Isto supõe não apenas ampla disponifüli.dade de terras, capitais e 
mão-de-obra, como, evidentemente, elevada rentabilidade - · con
dição para que o setor opere como autêntico catalisador de recur
sos. Vista mais de perto, a coexistência das três zonas exige a sus
tentação de preços suficientemente altos para: incentivar a produ
ção garantindo a existência de uma "fronteira viva"; e permitir a 
sobrevivência de zonas decadentes. Se, a partir desta situação, as 
cotações começam a baixar, haverá um momento em que será de
sestimulada a formação de novos cafezais. O mesmo movimento 
depressivo estará ainda reduzindo a rentabilidade · das lavouras ma
duras e precipitando a decadência das zonas velhas.113 Se, em se
guida, as cotações continuam a baixar, agrava-se imensamente o 
quadro. Os proprietários da frente· pioneira encontram-se endivi
dados pela aquisição de terras. Nestas condições, as novas plan
tações têm que render pelo menos o suficiente para o cancelamento 
das dívidas. Caso contrário, irão à falência e sua quebra atingirá 
profundamente o setor comercial-financeiro, origem dos créditos 
utilizados. Outros setores seriam ainda diretamente atingidos des
tacando-se as novas estradas de ferro, cujo sucesso exige amplo mo
vimento de cargas procedentes da fronteira. Passando para a reta-

111. Veremos, mais adiante, que dentro em breve começariam a defi
nir-se (em determinadas zonas) novas oportunidades econômicas para o 
uso da terra. 
112. Sem maior exame das características da demanda de café, lembre
mos que não seria possível ampliar substancialmente o consumo mediante 
quedas razoáveis de preços. 
113. Não obstante, crescerá por algum tempc., a produção, já que as 
regiões pioneiras estarão se convertendo em maduras. A seguir, estabili
za-se a produção, que tende a decair, lentamente, com o envelhecimento 
dos arbustos e, genericamente, a redução dos tratos. 
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guarda da cultura, a queda das cotações, além de certo ponto, não 
apenas àgrava profundamente as dificuldades preexistentes, como 
tende · a dificultar a própria busca de alternativas econômicas. Uma 
combinação de crises agudas na fronteira viva e na retaguarda pro
vocaria a inundação da zona madura e dos centros urbanos com 
mão-de-obra emigrada e o retrocesso para atividades de subsistên
cia - sintoma de involução alarmante do sistema. Mas isto não 
é tudo: na fase expansiva, a zona cafeeira vinha conformando um 
"mercado central" para o qual se orientava, crescentemente, o ex
cedente obtido em diversas regiões ( algumas das quais enfrenta
vam crescentes dificuldãdes no mercado internacional). A redução· 
dos salários e o retono à subsistência na zona central atingiriam, 
pois, outras regiões, alastrando-se a crise pelo país. 

A principal conclusão a extrair é a seguinte: dado que a eco 
nomia vinha funcionando a plena capacidade, com o café exercen
do permanente pressão sobre a disponibilidade de recursos finan-
ceiros e de mão-de-obra de fatores, o mero estancamento do setor 
acarretaria profundas e críticas mudanças. Uma queda de preços, su
ficiente para deter o plantio do café, seria também suficiente para: 
agravar a decadência das zonas velhas, sem que houvesse uma fron
teira viva para atrair a-mão-de-obra e o capital que se dispusessem 
a deixar estas áreas; e paralisar a frente pioneira, o que por si só 
desemprega grande quantidade de mão-de-obra e provoca forte re -
tração da demanda de capitais. Visto por este prisma, uma política 
de sustentação de preços que detivesse a queda das cotações de 
modo _ a permitir a consolidação das novas lavouras e estimulasse 
a busca de alternativas nas demais zonas, mantinha a crise sob con
trole e abria o caminho para profundas transformações da econo
mia. É preciso sublinhar esta última conclusão: a .detenção da mar
cha do café resultante da queda e estabilização dos preços do pro
duto apontava em direção a grandes mudanças. Essencialmente, 
porque: haveria crescente contingente de mão-de-obra disponível 
para outras atividades; seriam liberados recursos financeiros para 
novas aplicações; e retrocedia a capacidade de importar da econo
mia, o que significava que o mercado interno deveria ser crescen
temente atendido por produção nacional.114 

114. Celso Furtado, não tendo presente em sua análise os três espaços 
(momentos) que integravam a lavoura cafeeira, chega a conclusões pro
fundamente distintas sobre a crise e a "política de defesa". Em parti
cular, não t.::m em conta a mais típica reação da cafeicultura às quedas 
significativas na rentabilidade do negócio: a cessação do plantio. "Se a 
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Os interesses cafeeiros - especialmente após ,a descentraliza
�ão promovida pela República - haviam penetrado a fundo na 
máquina estatal. A política migratória, a captação de empréstimos 
externos, e o manejo do câmbio eram áreas em qu� os interesses 
do café e a orientçaão governamental praticamente se confundiam. 
Também fortes eram as vinculações do café, através de seus (;!los 
terciários, com certos grupos financeiros internacionais. Nestas cir
cunstâncias, a camada dos fazendeiros, seus aliados e porta-vozes, 
poriam em prática as audaciosas medidas que integravam a política 
de "defesa do café". Tratava-se, em suma, de limitar a êxtensão 
da crise através de medidas tomadas fora da unidade rural. Os êxi
tos aí obtidos não impediam o surgimento ulterior de novas crises. 
Respondidas estas, por novas medidas de defesa, a política de de
fesa e suas implicações marcavam o ingresso numa fase muito pe
culiar de nossa formação econômica: a "sobrevida" do ciclo ca
feeiro. 

Terminara o curto e eufórico período em que o crescimento 
do País se media pela capacidade de carrear homens e capitais para 
:a fronteira móvel do café. Nesta fase, as crescentes necessidades 
da população éram em boa medida atendidas pela ampliação das 
importações. Agora, a retomada do crescimento supunha o desen
volvimento de outras atividades. O setor cafeeiro, perdendo o di
namismo que o caracterizava, não perdia porém , sua posição hege
mônica na economia. Caía por terra o slogan que marcou o apo
geu do café no final do século: "o café dará para tudo". Mas a 
imprescindível diversificação produtiva da nação teria que se sub
meter a características e vicissitudes· da sqbrevida cafeeira: 

Não faremos aqui a apresentação da variada gama de medi
das que acompanharam a "defesa do café". Assinalemos tão-so
mente que elas tiveram início em 1902 com a decretação de pesa
do imposto sobre o plantio de novos pés. Daí por diante, seriam 
realizadas três grandes operações de compras de excedentes, em 
1906, 1917 e 1922. Em 1926, o repetido êxito dos esquemas de 
valorização leva à instauração da política de "defesa permanente" 
do café. 

baixa dos preços de exportação se transformasse, como seria de esperar, 
dentro da lógica do sistema, em redução dos lucros dos empresários, é 
evidente que, conforme fosse o grau dessas perdas, muitos deles teriam 
que interromper a produção (grifo nosso) de café". Formação Econômica 
do Brasil, pág. 189. Vide, adiante, comentários e conclusões derivados 
da introdução de diferentes níveis de produtividade (custo) , nas diversas 
áreas produtoras. 
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O amplo período, em que a hegemonia do café se sustema 
através da chamada "política de defesa", compreende duas fases. 

Uma se estende do início do século até 1924, ocasião em que 
a política volta a ser exercida pelos Estados, sob a liderança do 
Instituto do Café do Estado de São Paulo. A segunda vai de 1924 
a 1930, compreendendo a pretensa "política de defesa permanente� 
e desembocando na grande crise dos anos 30 . 

Em sua primeira etapa a discutida política de valorização teve. 
resultados positivos· bastãnté visíveis: impediu à violenta deterio
ração de preços que, inelutavelmente, resultaria do flagrante de
sequilíbrio observado no mercado de café em 1906-07; logrou re
lativa estabilidade de preços a níveis moderadamente compensado
res (amplamente ultrapassados, contudo, de 1910 a 1913 e em 
1918-19); não implicou em gastos líquidos, já que os recursos fi
nanceiros aplicados foram em regra recuperados ( no caso da se
gunda intervenção, o Governo do Estado de São Paulo e o Gover
no Federal, seus patrocinadores, obtiveram mesmo grandes lu
cros) .116 

Não faltariam tampouco aspectos negativos: o programa mul
tiplicou a dívida externa do País;116 fomentou a expansão do café 
em outras áreas do mundo;117 e contribuiu para a perda do con
trole do sistema de comercialização de safras pelos intermediários 
nacionais.118 A mais relevante, talvez, de suas implicações passa
ria, no entanto, despercebida: a crise cafeeira fora detida num nível 

115. Houve no caso "feliz combinação de ocorrências". Ao se recupe
rarerr: as cotações às vésperas da Primeira Grande Guerra, recomeçou 
a rápida expansão das plantações. Já, em 1917, se anunciava que a 
safra não poderia de forma alguma ser escoada. É praticada a segunda 
intervenção. Logo após, surge imprevista "solução" para o problema: 
a terrível geada ocorrida em 1918 destruiria grande quantidade de pés 
de café, tendo poderoso efeito restritivo sobre várias safras a seguir. 
Os estoques existentes foram então facilmente liquidados e os patroci
nadores da operação de 1917 amplamente recompensados. 
116. Caio Prado Jr., História Econômica do Brasil, Caps. 21 e 23. 
117. Trata-se da conhecida tese do "guarda-chuva brasileiro"; o País 
finan.ciava a custosa política de preços e outras nações se abrigariam 
sob os seus resultados. Para o tratamento da questão, Visconde de 
Taunay, Pequena História do Café no Brasil, capítulos finais. 
118. Na estrutura de comercialização do café distinguiam-se até então 
o "comissário", o "ensacador" (sem grande expressão no circuito co
mercial-financeiro) e o exportador. No início do século XX, os expor
tadores (e através deles o capital estrangeiro) vieram a superar a figura 
do comissário, enviando diretamente para o interior seus compradores. 
Vide, por exemplo, Caio Prado Jr., História Econômica do Brasil, Caps. 
21 e 23 e, Luís Amaral, História Geral da Agricultura Brasileira, vol. 
II, págs. 330-332. 
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que permitia e mesmo propiciava reações tendentes à diversificação 
da economia centro-sulina � o que atingiria em cheio a emergen
te divisão regional do trabalho. Numa palavra: estava aberto o 
caminho para profundas transformações na estrutura setorial-espa
cial da economia. 

* * * 

A produção paulista de café oscilou em torno de 1 O milhõt's 
de sacas de 1907-8 a 1925-6 ( rt;gistrando-se, porém, violenta con-
tração em 1918-19 ) .119 Mais que as safras ( dada sua dependência 
das condições climáticas), a relativa constância da quantidade de 
pés de café testemunha o sucesso do programa de contenção. O 
moderado crescimento das plantações do início do século ao térmi
no da Primeira Grande Guerra é evidenciado pelos seguintes da
dos: 120 

1888·- 211 milhões de pés 

1902 - 685 

1906 - 688 " " 

1913--: 722 

1918 - 828 " 

A cessação do plantio - primeira reação da cafeicultura em 
crise - teria profundas repercussões sobre o mercado de trabalho. 
O movimento migratório de São Paulo em• 1903, 1904 e 1907, 
registrou sucessivos deficits. 121 É que a redução da demanda de 
mão-de-obra havia provocado séria compressão nos níveis sala
riais.122 Os imigrantes buscavam novas oportunidades de traba
lho, querendo uns deixar o país, procurando outros se estabelecer 
nos centros urbanos, especialmente na capital do Estado.123 

119. Roberto Simonsen, op. cit., gráfico 1. 
120. Roberto Simonsen, op. cit., págs. 55 e 66. É de observar-se que 
os preços após 12 anos de depressão voltaram a atingir bom nível em 
1910. Monbeig, op. cit., pág. 100, usa um critério político-administrativo 
para medir o fenômeno, da contenção, observando que, enquanto na 
última década do século XIX haviam surgido 41 novos municípios em 
São Paulo, de 1900 a 1910 não seria criado nenhum. 
121. Roberto Simonsen, op. cit., pág. 56. 

122. Roberto Simonsen, A Evolução Industrial do Brasil, pág. 37 . 
123. Segundo diferentes censos, a população de São Paulo passou de 
9,7 a 13,2% da população brasileira entre 1890 e 1900. De 1900 a 1920, 
seu crescimento relativo é muito inferior: a população estadual passou 
de 13,2 para 15,0% da brasileira, A capital, no entanto, tem seu cres-
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• O nível a que tendia a se manter a receita por saca era sufi
cientemente baixo para desestimular novas plantações e agravar se
riamente a crise das zonas velhas. Permitia porém, em regra, que 
os cafeicultores da faixa pioneira respondessem pelas dívidas con
traídas na febril disputa de terras do fim do século. Contrastando 
com o período anterior, em que · o café demandava avidamente ca
pitais ao comércio e às finanças, tinha início uma fase de liquida
ção de empréstimos. A liberação de fundos pelo setor cafeeiro não 
poderia deixar de beneficiar outros setores que, anteriormente, ti0 

nham que disput·ar cãpitais com uma atividade de elevadíssima ren
tabilidade . 

. A política de defesa, ao impedir a quebra em massa de cafei
cultores nas zonas "velhas" ( de reduzida produtividade), garantia 
uma elevada rentabilidade na região "consolidada" ( e o cancela
mento das dívidas que pesavam sobre a faixa pioneira). Basta ter 
presentes as enormes diferenças de produtividade registradas em 
distintas áreas. Em outras palavras, os mesmo� preços que apenas 
permitiam a sobrevivência nas zonas menos produtivas eng�ndra
vam grandes lucros nas zonas bem-dotadas. A intensidade deste fe
nômeno pode ser aferida pelas enormes disparidades observadas 
entre os rendimentos do café em diferentes áreas.124 Sua importân
cia · deriva de que ficava assim assegurada ampla capacidade de for
mar capitais no seio mesmo do setor em crise. A sustentação da 
hegemonia do café estava, pois, lastreada, não apenas no peso re
lativo mantido pelo setor, como em sua capacidade de gerar pou
pança e, conseqüentemente, patrocinar inversões. A "política de 
defesa" não levava, pois, a classe cafeeira a uma posição meramen
te defensiva: ela seria induzida a participar na� transformações de• 
rivadas da própria crise. 

Na zona consolidadá e na faixa pioneira, ( desde que o ônus 
imposto pelo cancelamento da· dívida não absorvesse a totalidade 
dos recursos líquidos), os fazendeiros deveriam buscar novas apli
cações para seus lucros; · nas áreas onde o negócio deixava de ser 
lucrativo, tinham de descobrir expedientes e desenvolver alternati
vas que sustentassem uma posição econômica ameaçada - ca.c;o 
contrário, tinha início um penoso processo de involução econômi
ca. 

cimento acelerado com a crise cafeeira. Se em 1890 retinha 4,7% da 
população estadual, em 1920 reunia 12,9%. 
124 .. Vide Fig. 17 em Pierre Monbeig, op. cit., pág. 170. Enquanto 
em certas áreas "consolidadas" a produção por 1 . 000 pés se mantinha 
acima de 65 arrobas, nas áreas decadentes era freqüente a obtenção 
de menos de 20 arrobas por 1 . 000 pés. 
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Examinemos, agora, sumariamente, certas reações, observadas 
ou presumidas, através das quais a sobrevida cafeeira atingiu em 
profundidade a economia em transformação. 

Na região recém-ocupada, à medida que ficassem disponíveis 
recursos em mãos dos proprietários, estes tendiam a melhorar as 
condições de operação de suas novas fazendas. No atropelo do avan
ço, em fins do século, as instalações e caminhos haviam sido im
provisados, .dadQ o afã de iµiciar, o mais rápido possível, a explo
ração das terras virgens. Havia, assim, muito o· que construir e 
melhorar, nas novas fazendas. 

Em inúmeros casos, os cafeicultores possuíam fazendas, tanw 
na zona consolidada, quanto na faixa pioneira. Nestes casos, os lu
cros obtidos nas fazendas em plena produção eram, pelo menos 
parcialmente, carreados para a zona recém-ocupada. O período de 
retração de preços funcionava então como fase da consolidação de 
avanços anteriores. Uma das importantes implicações deste pro
cesso era, por vezes, o retalhamento e venda de propriedades "en
velhecidas" .125 

Mas a tendência à introdução de melhorias não se limitava aos 
novos estabelecimentos. O aperfeiçoamento dos engenhos de café 
bem como o aproveitamento de novas formas de energia ( vapor e 
eletricidade) ofereciam amplas oportunidades para a aplicação de 
capitais dentro dos limites da propriedade rural. Também as obras 
civis e melhoria dos caminhos vicinais demandavam recursos aos 
fazendeiros. Em todos estes casos, estava-se reforçando a infra-es
trutura da própria atividade cafeeira. 

Do que precede, podemos passar à mais importante forma de 
reação observada, a transferência de recursos da cafeicultura, stricto 
sensu, para outras atividades. As principais atividades receptoras 
não serão, porém, de natureza urbana, como é freqüente supor,126 

e, sim, outras lavouras e, minoritariamente, a pecuária. Para en
tender este tipo de resposta à crise, é preciso ter em conta que a 
fazenda de café era praticamente monocultora ( quanto à produção 

125. Vide Caio Prado Jr., "Problemas de Povoamento e a Divisão da 
Propriedade Rural'', incluído em A Evo/uçã-0 Política do Brasil e outros 
estudos. 
126. Pretendemos realçar aqui as transferências efetivadas no seio mes
mo da agricultura. Isto não implica negar a possibilidade de aplicações 
em certas atividades manufatureiras - sobretudo quando se tem em 
conta que a indústria era então estreitamente vinculada à agricultura. 
Caio Prado Jr., História Econômica do Brasil, pág. 270. Mais adiante 
será aliás realçado, um importante canal de drenagem para os centros 
urbanos do excedente gerado na cafeicultura. 
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levada a mercado) 127 e que isto implicava numa flagrante subutilr

zação do solo.128 Levantamento realizado durante o ano agrícola 
de 1904-5 revelou que São Paulo, compreendendo 56. 900 proprie
dades, que ocupavam uma área de 5. 000. 000 de alqueires, utili
zava apenas 636. 000 alqueires com lavoura ( 12,5%). As pasta
gens e os campos ocupavam 1. 448. 000 alqueires (28,8%) e o 
restante das terras, quase 3. 000. 000, estavam inaproveitadas ( com
preendendo florestas

J 
57 :fó, . e áreas _não utilli áveis, 2 % ) .121> 

Cessada a febre expansionista e tendo início a crise crônica 
da cafeicultura, seria de se esperar crescente interesse pelo uso 
mais intenso da terra. A pecuária surgia num grande número dt"" 
fazendas, como complemento natural, permitindo fácil e rendoso 
aproveitamento dos campos e pastagens - para o sucesso desta 
atividade eram decisivos o crescimento em curso do mercado urba� 
no e a disponibilidade de amplo e eficiente sistema de transpor
tes.130 O reduzido rendimento dos cafezais, por desgaste do solo 

e envelhecimento das plantações, impunha em certas áreas a busca 
de novas formas de ocupação do solo e o maior aproveitamento 
da mão-de-obra disponívél. A fazenda se inclinava então, em regra. 
por uma "grande lavoura", sendo a cana uma cultura particular-

127. O fazendeiro em regra· só se interessava pelo café - os demais 
(modestos) cultivos dependiam da iniciativa dos colonos. 
128. Havia no entanto exceções à regra: em certos municípios, o 
aproveitamento extensivo da chamada "terra roxa" levava à formação· do 
chamado "mar de café", com o aproveitamento quase integral dos solos 
pelo produto-rei (por exemplo, nas proximidades de Ribeirão Preto). 
129. Estes dados se referem a cerca da metade da superfície do Estado,. 

correspondendo aproximadamente à área ocupada por estabeleciment05 
agrícolas. Fonte: L'État de São Paulo, Renseignements Utiles, 1914. 

A alta seletividade do café (uso de encostas a meia altura etc. -
vide Monbeig, op. cit.), mesmo em áreas que lhe são particularmente 
adequadas, era um dos principais elementos na determinação do elevado 
potencial de diversificação da economia cafeeira. Permitia, em suma,. 

que a típica rigidez da lavoura se combinasse com grande flexibilidade 
produtiva para a região centrada sobre o café. A admissão desta peculia
ridade leva a nova discrepância com a análise de Celso Furtado. Este 
autor supõe que o fazendeiro, não podendo abandonar a plantação, "que
significa inversão de longo prazo com grandes imobilizações de capital" .. 
praticamente não pode reagir à crise. "A terra ocupada pelo café não 
pode ser utilizada senão de forma subsidiária pelas outras culturas". Isto 
não impede, porém, a intensificação do uso da imensa quantidade de 
terras deixadas de lado pelo café. . . Vide Forma Histórica do Brasil .. 
pág. 189 . . 
130. A contínua construção de novas estradas de ferro acarretava, além 
disto, a incorporação de áreas onde a criação era implantada, desde 
o início, como atividade básica e definitiva. 
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mente adequada à substituição do café. O algodão, a laranja e o 
arroz com o tempo se mostrariam também como substitutos cômo
dos para o fazendeiro. Nos casos de menos sucesso a fazenda ten
dia a entregar-se à pecuária, não mais como complemento e sim 
como alternativa última, que, não obstante o reduzido rendimen
to por hectare, poderia mostrar-se compensadora, dados os custos 
operacionais quase nulos. Neste caso, freqüente no Vale do Paraí
ba, se daria verdadeiro esvaziamento das fazendas. 

A grande propriedade não se inclinava pela policultura. As la 
vouras de gêneros _estavam em regra excessivamente distantes dos 
métodos administrativos e das técnicas comercial-financeiras· dos 
grandes proprietários. Não obstante, em muitos casos, os proprie
tários passavam a demonstrar maior interesse pela parceria na ex
ploração de cultivos de subsistência - o que não chegava a apon
tar novo caminho para a superação da crise. A produção comercial de 
alimentos, que não tardaria a tomar impulso em São Paulo, teria 
por origem a pequena propriedade nascida, quer da fragmentação 
de grandes fazendas, quer da "colonização pelos trilhos ", ou seja, 
o assentamento de colonos em lotes distribuídos à margem de cer
tas estradas de ferro.181 

Globalmente, a conjugação de diferentes respostas levava a re
gião cafeeira a um processo de diversificação, que se _evidenciava 
com o prolongamento da crise. A consolidação das "novas"182 ati
vidades rompia os padrões vigentes e patenteava a existência de 
diferentes alternativas de emprego para os recursos acumulados 
pela agricultura paulista. O quadro abaixo, expresso em hectares, 
dá a medida da crescente diversificação verificada em São Paulo.133 

1900/01 1904/05 1910/11 1914/15 

Café . . . . . . . . . .  751.114 875.004 900.lll l.023.826 
Algodão . . . . . . .  8.252 8.378 19.236 12.167 
Cana . . . . . . . . .  25.908 48.719 49.745 61.952 
Fumo . . . . . . . . .  5.023 4.825 5.275 4.397 
Arroz . . . . . . . . .  49.210 66.407 72.503 100.289 
Feijão . . . . . . . . .  99 .481 156. 786 183.721 228.740 
Milho . . . . . . . . .  220.203 346.989 372.922 508.093 
Diversos . . . . . . .  24.200 30.954 36.275 48.400 

131. As estruturas agrárias da faixa pioneira paulista, de Pierre Monbeig, 
e Um trem corre para o Oeste, de Fernando de Azeredo. 
132. Caberia lembrar que em certas áreas, o plantio da cana significava 
o retorno às mais velhas tradições paulistas. Vide, a propósito, A lavoura 
canavieira em São Paulo, de Gileno de Carli. 
133. Gileno de Carli, Gênese e_ Evolução da Indústria Açucareira de 
São Paulo, pág. 73. No quadro acima, a diversificação se espelha na 
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A tendência à diversificação resultava indubitavelmente da 
crise crônica do café. Sobrepôs-se a ela, no entanto, um incidente 
que viria a acelerar enormemente as transformações em curso: re
ferimo-nos à terrível geada de 1918. Nas áreas mais atingidas pela 
geada, os cafezais, inteiramente destruídos, não seriam replanta
dos. O império do café havia difinitivamente acabado nestas zonas, 
dando lugar especialmente às lavouras canavieira e algodoeira. 

O processo de diversificação agropecuária que acompanha o 
período de "sobrevida" éáfeeira atíngiria as fontes externas de str
primento. Referindo-se ao fenômeno, diria um ministro da Agricul
tura do Governo Venceslau Brás: "Devido à conflagração univer
sal, houve profunda modificação no comércio exterior do Brasil. 
Alguns dos produtos denominados clássicos sofreriam grande re
dução de exportação ... O mais interessante, entretanto, é a incor
poração de novos produtos ao grupo dos artigos mais exportados e 
o quase desaparecimento de outros do quadro da importação bra
sileira . . . Sobretudo no que concerne aos gêneros alimentícios, foi 
notável esse fenômeno" .134 

* * * 

O crescimento e transformação da agricultura paulista tinham 
repercussões insuspeitadas sobre a conformação espacial da econo
mia brasileira. Significavam preliminarmente, que a região cafeeira 
atravessava um movimento de "desespecialização ", que atingiria ine
vitavelmente as demais regiões. Com efeíto, São Paulo punha em 
marcha um poderoso movimento de substituição inter-regio.nal de 
importações que, ao cabo de uns poucos decênios, anularia prati
camente a divisão regional do trabalho, que se insinuara em fins 
do século XIX. Isto significava, em suma, que a região mais po-

mudança da proporção de solos utilizados pelo café, já que a área total 
censada se encontra em permanente ampliação. Assim, o café ocuparia 
63,5% dos hectares cultivados em 1900-01, e 51,5% em 1914-15. Caberia 
também lembrar que a substituição (stricto sensu) de cafezais por outros 
cultivos era rara (entre outras razões pelo cansaço do solo após anos de 
produção cafeeira) e_ quando verificada, pouco expressiva, dado o uso 
relativamente reduzido de terras para esta lavoura altamente exigente e 
seletiva. 
134. Ildefonso Simões Lopes, Dicionário Histórico, Geográfico e Etn<>-
1gráfico do Brasil. Só uma pesquisa sobre o comércio de cabotagem po
deria, no entanto, esclarecer em que medida foi efetivamente -São Paulo 
que substituiu as importações, pois boa parte das mesmas deve ter pro
vido de sua fonte tradicional, o Rio Grande do Sul (o que, aliás, se de
preende da própria lista feita pelo autor supracitado, das importações 
então substituídas). 
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pulasa e de mais alta renda média do País passava a se voltar, 
aescentemente, para o seu próprio mercado. As demais regiões, 
por sua vez, veriam distanciar-se progressivamente a solução "na
.ci.onal" que buscavam encontrar para suas dificuldades ( ou mes
mo exclusão) no mercado mundial. 

Daí derivam de imediato duas implicações: o País veria cres
cer os desequilíbrios regionais que herdara da fase primário-expor
tadora; e passava a contar com uma região em que a diversificaçãc.
_produtiva era a fonte primeira do crescimento econômico. 

As implieações da "desespecialização" não se limitãriam na
turalmente ao campo agrícola. A indústria brasileira do início do 
·século era uma atividade profundamente vinculada à base agrícola: 
sua função era a de beneficiar e elaborar os produtos agropecuários. 
O crescimento e diversificação da base agrícola de São Paulo acar
retavam pois, genericamente, o reforço da indústria estadual. As 
sim, com o desenvolvimento primário, se afirmavam as indústrias 
.açucareira, têxtil, de carnes , couros etc.135 A sólida base agrícola 
nascida com o café respaldava, pois, o primeiro surto manufatu• 
reiro paulista. 

Mas as vantagens aferidas pela indústria no período em ques
tão não se limitavam às decorrências imediatas da diversificação 
agropecuária. Outras importantes transformações atuavam em fa
vor da indústria, destacando-se o já referido refluxo de mão-de-obra 
para as cidades;· o barateamento do capital - conseqüência inevi
tável da profunda mudança de comportamento do setor cafeeiro; 
,e, finalmente, o estancamento da capacidade de importar ( vale di
.zer, o declínio paulatino do poder aquisitivo externo per capita). 

O retorno de imigrantes para as cidades, combinado com a 
.transferência para a capital de muitas famílias de fazendeiros, da
.ria novo impulso ao crescimento urbano paulista. Mais que o ritmo 
.adquirido de crescimento, importa assinalar que despontava no 
.Estado, finalmente, amplo mercado urbano. "A capital, que não 
. .atingiria 250. 000 habitantes em 1900, iniciava uma febre de cres
.cimento que . . . a levaria a atingir quase 700. 000 habitantes em 
1920 ".136 Ora, as oportunidades industriais derivadas do movi-

135. A propósito, entre os fatores que explicam a tardia afirmação 
manufatureira de São Paulo, caberia apontar o fato de que do café não 
.deriva, diretamente, qualquer atividade propriamente industrial. Contra
riamente, há produtos primários como o algodão, de inegáveis e ime
<liatos efeitos industrializantes. Vide, adiante, A industrialização desce11-
,tralizada no Brasil. 
136. Pierre Monbeig, op. cit., pág. 163. 
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mento de urbanização coincidiam com a maior disponibilidade de 
capitais - e a escassez de crédito para outras aplicações além do, 
café e do comércio importador-exportador era justificadamente tida: 
como sério obstáculo à industrialização.137 No contexto em trans
formação, dada a quase cessação do plantio e o relativo estanca
mento da capacidade de importar, eram precisamente estes dois 
setores os que menos oportunidades passavam a oferecer. 

O que precede não apenas antecipa um quadro favorável à 
indústria, como fornece- elêmentos para a compreensão dó tipo de
industrialização que iria vingar no Brasil. 

Quer por evolução de modestos empreendimentos semi-artesa-
nais, quer por criação de novas empresas, ganhavam impulso no 
País indústrias que ousavam enfrentar os tradicionais fornecedores 
externos. O produtor local tinha em seu favor, antes de maís- nada:,. 
as sucessivas desvalorizações do mil-réis e o crescente protecionis>

mo aduaneiro. 
Os protagonistas deste movimento seriam o mugrante, que 

gradativamente ascendia na estrutura social, e o "importador" que
> 

frente às dificuldades enfrentadas em suas aquisições externas, se 
inclinava a "saltar" a barreira tarifário-cambial e obter localmente 
seus produtos - começando muitas vezes com timidez, através da 
realização no País de pouças operações "finalizadoras ". O "impor
tador-industrial" era, aliás, figura especialmente adaptada à fase de. 
"sobrevida" do café. A indústria não detinha ainda o controle da; 
situação e os azares da política de defesa a submetiam a uma con
dição de notória instabilidade. Uma repentina alta do café ou a; 
obtenção de vultoso empréstimo externo podiam 'repercutir sobre: 
a taxa de câmbio, fortalecer os inimigos do protecionismo e, enfim;.. 
alterar o quadro favorável com que deparava a indústria local.1as 
Podendo deslocar seus interesses entre os dois pólos, o import� 

137. Este é, aliás, um dos fatores explicativos da euforia industrial que 
acompanhou a política de crédito fácil do início dos anos 90. Vide, po.r 
exemplo, Pierre Denis, op. cit., Cap. V. 
138. Os industriais deviam ter bem presente aquilo que "no consenso 
público brasileiro (ia se tomando) verdadeiro aforismo: câmbio baixo 
correspondia a café alto e vice-versa". Taunay, Pequena História do Café
no Brasil, pág. 256. Furtado, ob. cit. (vide por exemplo Caps. 28 e 29} 
atribui enorme importância ao jogo cambial deixando praticamente de men
cionar a questão tarifária. Contrariamente, Stanley Stein - Cotton Ma

nufacture in Brazil - cap. 7 e outros maximizam o significado do prote
cionismo aduaneiro. Nicéa Villela Luz, ob. cit. apresenta grande quan-
tidade de informações em tomo ao polêmico tema em que se constitui. 
o protecionismo, especialmente no II Império e na República Velha_ 
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dor-industrial estava ao abrigo da instabilidade inerente à "sobre
vida" cafeeira .139 

Para completar o quadro de elementos propícios à industria
lização a partir do início do século, haveria que fazer referência à 
inauguração, em 1901, na Usina do Tietê, que passava a garantir 
energia elétrica "abundante e relativamente barata" à indústria nas
cente. Este fator, que aqui fica apenas mencionado, foi considera
do de decisiva importância por Roberto_ Simonsen, em seu clássico 
estudo sobre a--industrialização brasileira. . 

Numa conjuntura já de· si favorável ao progresso industrial, o 
impacto do primeiro conflito mundial foi imenso. A violenta com
pressão das importações e à súbita abertura de novas possibilidades 
de exportação dariam margem· a autêntico florescimento industrial. 
Se entre 1890 e 1914 (período que compreende o "Encilhamen
to") haviam surgido 6. 946 indústrias no País, de 1915 a 1919 
seriam fundadas 5. 940.140 

O impulso tomado_ pela indústria, grande no País como um 
t�o, seria espetacular em São Paulo. Ali, mais que em nenhuma 
parte, a· expansão_ cafeeira resultara num acúmulo de fatores pro
pícios à indilsttializaçãó; ali também se concentravam as implica
ções do "estancamen.to sem involução" da economia cafeeira. Et.1 
meio ao crescimento geral da indústria, a produção paulista saltaria 
de uma pósição rela'tívamente modesta ( 16% de produção total 
em 1907); a um papel inegavelmente dominante no parque manu� 
fatureirb em formação (33% de produção em 1920) .141 

139. Vide, a propósito, ·a evolução de uma das mais importantes e tí
picas empresas paulistas·'em Empresário e empresa na biografia do Conde 
Matarazzo, J. Souza Martin ·s, Instituto de Ciências Sociais da UFRJ . 
140. Roberto Simonsen, Aspectos da Politica Nacional, pág. 31. 
141. A Evolução Industrial do Brasil, op. cit., pág. 36. Celso Furtado, 
ao tratar (genericamente)· a política de defesa do café afirma que esta, 
mantendo altos os preços do produto, sustentava a lucratividade da cul
tura, provocando o prosseguimento da expansão cafeeira. As conclusões 
a que chega são de. que· isto, por um lado, só fazia "adiar" e agravar o 
problema e por outro impedia a transferência de recursos para outros 
setores (Cap. 30): Formação Econômica do Brasil. Os dados parecem 
no entanto negar que a oferta continuasse em expansão (até os anos 20). 
Por outro lado, havia a nosso entender importantes transferências de re
cursos - pelo menos no seio da agricultura. Tanto a consolidação da 
infra-estrutura cafeeira (obras civis, caminhos, instalação de pequenas 
usinas de força etc.), quanto a acentuada dilatação de área dedicada a 
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A geada ocorrida em junho de 18 rompeu · o delicado equilí
brio em que se mantinha a economia cafeeira. A destruição total 
foi estimada em 400. 000. 000 de pés. A produção teria necessa
riamente que se reduzir por alguns anos. Enquanto a oferta se res
tringia, a reabertura dos mercados europeus antecipava uma reto
mada do consumo mundial e as próprias aquisições norte-america
nas encontravam-se em expansão. A reação não se fez esperar: os 
preços dispararam, duplicando em um ano. Am.indava-se uma nova 
e promissora fase para -a lavoura cafeeira. Em São Paulo, o avan-_ 
ço das ferrovias registrado nos mais recentes anos colocava ao al
cance dos fazendeiros grande quantidade de terràs virgens. Teria 
início uma nova corrida do café que a aguda crise do pós-guerra 
(1921) não conseguiria deter. Em 1924, em meio à acelerada ex
pansão dos cultivas, as vozes discordantes · que previam crises fu
turas seriam abafadas pela anunciada decisão do Instituto do Ca{é 
de São Paulo, recém-criado, de garantir bons pteços para as próxi
mas safras. Isto, somado às crescentes facilidades creditícias, leva 
à reprodução de um clima de euforia só comparável ao do fim · do 
século. Já em 1928 rev.ela-se absurda a situação: a. safra 27 /8 ele
va a produção brasileira à quantia de 27 ,8 milhões de sacas en
quanto as exportações ( não obstante incrementadas neste ano) atin
gem apenas 15,7 milhões. Mas a decidida atuação das autoridades 
paulistas lastreada na obtenção de novos e vultosos empréstimos 
externos permite a sustentação do programa e a manutenção dos 
preços. 

Os problemas engendrados pela tardia obsessão cafeeira dos 
anos 20 não se limitavam ao incrível desequilíbrio de mercado a 
que se tendia. Seus efeitos poderiam se observados sobre a. agricul-
tura e a indústria em geral. 

·· · 

Na segunda metade dos anos 20, a euforia expansiva não mais 
permite distinguir os três espaços característicos _ das fases de cres
cimento. Os estímulos eram tais, que não haveria mais "zona ve
lha"; o café tanto avançaria por novas terras, quanto renasceria 
nas áreas decadentes. A cultura deixaria mesmo de ser altamente 

outros cultivos, preparavam as bases para o surgimento de poderosa agri
cultura de alimentos e matérias-primas orientadas para o mercado inter
no (Vide "Agricultura e Desenvolvimento no Brasil"). Finalmente, as pro
fundas alterações verificadas nos mercados de fatores aliadas à conten- . 
ção da capacidade de importar eram favoráveis ao avanço de certas ativi
dades mànufatureiras. Parece-nos assim que Furtado observava exclusi
vamente a segunda metade dos anos 20, onde, efetivamente, se constatam 
as tendências por ele assinaladas. 



74 7 ENSAIOS SOBRE A ECONOMIA BRASILElRA 

seletiva quanto ao uso de solos, disseminando-se por áreas sem van
tagens comparativas no todo nacional. 

Pés de café em diversos Estados142 

:São Paulo .......... . 
Minas Gerais ....... . 
Espírito_ Sll!)to ....... . 
Rio de Janeiro ..... . 
Bahia . ............ . 
Pernambuco . . ..... . 
Paraná . . .......... . 

1921 

843.592.000 
511.252.100 
122.500.000 
160.239.000 
49.799.000 
27.886.000 
15.138.000 

1930 

1.188.058.000 
650. 691. 700 
271. 400. 000 
213.818.000 
94.440.200 
82.073.000 
30.229.000 

Nestas circunstâncias, não é preciso insistir sobre o declínio 
do movimento de reconversão do uso da terra e da mão-de-obra 
para outras culturas. Poder-se-ia pensar que isto teria efeitos bené
ficos sobre a Nação como um todo, desde que reforçava as amea
çadas posições do Nordeste, do Extremo-Sul e de Minas como pro
vedores de produtos agrícolas ( manufaturados ou não) para o "mer
cado central" engendrado pelo café. Mas, na medida em que este 
retorno à especialização não tinha bases sólidas, os efeitos dele de
rivados eram insustentáveis. Como se sabe, as ilusões durariam 
pouco: "Antes que as floradas anunciassem que a safra 1929-30 
seria enorme, a maior, jamais vista no Brasil, ocorrera o incrível 
colapso dos mercados mundiais.143 A 1.º de junho de 1930, enquan
to se acentuava a Grande Depressão, os estoques existentes nos 
•reguladores" montavam a 21 milhões de sacas ... e imensas plan
tações estavam apenas começando a produzir.144 

A guinada em prol do café não poderia deixar de repercutir 
profundamente sobre a indústria. Observemos este fenômeno mais 
<le perto. Importante fração do financiamento exigido pela nova 
arremetida do café vinha de fora.145 Ainda assim, o café voltava 
indubitavelmente a drenar o mercado financeiro em prejuízo dos 
demais .setores. Simultaneamente, a abundante entrada de capitais 

142. Tabela extraída de Taunay, op. cit., pág. 534. 
143. Taunay, op. cit., pág. 520. 
144. Roberto Simonsen, Aspectos da História Econômica do Café, pág. 69. 
145. A poupança externa, obtida em função do programa de defesa, 
era uma certa medida "congelada", através do financiamento de esto
ques. Segundo Celso Furtado, em 1929, o valor dos "estoques acumula
dos sobrepassou dez por cento do produto territorial bruto". Op. cit., 
l)ág. 206. 
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provocava extraordinária expansão das importações.146 Muitas in
dústrias, recém-nascidas ou recém-ampliadas, não podiam enfrentar 
as novas condições de mercado. No ramo têxtil, por exemplo, em 
que fora enorme o caminho percorrido na substituição de impor
tações desde a eclosão da I Grande Guerra, a situação se tornaria 
crítica. Um relatório do Centro das Indústrias de Fiação e Tece
lagem de São Paulo deaunciaria o dumping realizado contra a pro
dução local pelos fornecedores externos. 

Nem todos os ramos eram, contudo, prejudicados. As chama
das indústrias "naturais" só tinham a ganhar com a rápida expan
são da massa de assalariados do café.147 Também as indústrias que, 
auxiliadas pela proteção tarifária, não tinham a temer com as im
portações ( apesar da sobrevalorização do mil-réis), eram firme
mente impulsionadas. Finalmente, certos grandes empreendimentos 
estrangeiros que começavam a instalar-se no País tinham pouco a 
temer da concorrência estrangeira; suas sólidas bases encontravam
se em regra nos Estados Unidos e sua migração refletia amplo mo 
vimento expansionista por parte da Nação, que acabava de con
quistar franca posição hegemónica no mundo capitalista.148 

Sem entrar no exame das vicissitudes enfrentadas pela indús
tria nos anos 20, digamos apenas que: 

- globalmente, à retomada cafeeira faria oscilar o pêndulo 
contra a indústria, que permaneceria praticamente estancada de 
1919 a 1927;1� 

- o retrocesso de certos setores tendia a retardar e reorientar 
a industrialização do País, acomodando-a, pela . última vez, à hege-
monia cafeeira. 

146. De 1920 a 1928, enquanto as exportações totais cresceram de 8,5%, 
as importações se elevaram de 71,9o/o. Estrutura do Comércio Exterior do 
Brasil - 1920-64, vol. I-a - Fundação Getúlio Vargas. 
147. Neste grupo ficam, evidentemente, incluídas, as manufaturas pro
cedentes das regiões periféricas, que voltaram a ter maiores oportuni
dades frente ao "mercado central". 
148. Vide o impressionante impulso tomado pela instalação de compa
nhias americanas no Pais desde 1917 em Sociedades Mercantis autorizadas 
a funcionar no Brasil, (1908-1946), publicação do Departamento Nacio
nal de Indústria e Comércio. Caio Prado Jr., op. cit., pág. 272, realçando a 
crescente penetração das empresas estrangeiras, afirma: "é depois da guer
ra que as indústrias subsidiárias se multiplicam no Brasil". O movi
mento se concentra de 1919 a 32, tratando-se "em regra de empresas 
que, operando já de longa data no mercado brasileiro, acabam se insta
lando no País ... ".  
149. Vide dados e índices em Roberto Simonsen, Evolução Jndustrial 
do Brasil, Apêndice. 
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Sabe-se que 1929 traria nova e definitiva guinada, impondo 
o fim da hegemonia cafeeira. O setor mais uma vez se lançara 
numa descabida "corrida", que teria de levá-lo a profunda crise. 
Desta vez, havia ainda que contar com sério agravante: ao desa
juste verificado no setor cafeeiro somava-se a profunda, longa e 
generalizada depressão dos anos .30. As novas condições, tanto ex
ternas quanto nacionais não nos impedem, porém, o confronto da 
nova crise com a ocorrida no início do século. De fato, algumas 
das reações então_ ..observadas não são mai_s que reproduções, am
pliadas e transformadas, daquelas que se verificaram na primeira 
grande crise de superprodução. 

Ao findar os anos 20, o café liderava incontestavelmente'. a 
vida econômica brasileira. Os demais setores deviam acomodar-se 
à sua presença dominante; a política econômica em especial era 
ditada pelas suas conveniências e perspectivas. A economia sobre 
a qual imperava o café já não era, porém, aquela do início do sé
culo. A diversificação setorial deflagrada pela crise cafeeira do 
início do século e que culminara com a Guerra de 14, havia dei
xado profundas marcas na economia. Não apenas na estrutura. mais 
flexível e diferenciáda da agricultura centro-sulina, como, por exem
plo, no grau de urbanização alcançado.15

° Contava�se pois, em prin
cípio, com maior soma de fatores para responder à crise do setor 
dominante. Contra esta maior capacidade de resposta pesavam, no 
entanto, não apenas as conseqüências do delírio cafeeiro do final 
da década, como, repitamos, a grave situação verificada nos mer-
cados mundiais. 

Dadas as condições adversas em que a depressão mundial sur
preendeu o setor de maior gravitação na ec0nomia brasileira, evi
denciou-se de imediato a necessidade de uma ação corretora e com
pensadora por parte do Estado. A ele caberia inegavelmente a pri 
meira "reação". Desta poderiam derivar outras, desencadeando-se 
uma sucessão de respostas que levassem à superação da crise. As 
razões para que o Estado assumisse a responsabilidade da reação 
inicial eram muitas. Primeiramente, a hipertrofia atingida pelo se
tor cafeeiro exigia um retrocesso paulatino e controlado, caso con
trário, a crise acarretaria uma série de "quebras", levando ao caos 
o núcleo central da economia. A seguir, o Estado já se encontrava 
totalmente comprometido com o setor, dispondo de instituições 
especializadas no terreno e de larga experiência "intervencionista". 
Finalmente, a imensa crise em que se encontravam envolvidos os 

150. A capital paulistana atingiria 16,7% da população estadual, se
gundo o censo realizado naquela Unidade federada em 1934. 
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grandes centros capitalistas não permitiria contar com qualquer 
forma de apoio externo. Cabia assim, indeclinavelmente, aos po
deres públicos evitar o colapso e facilitar acomodações pelo patro
cínio de uma variada gama de medidas. 

Nestas circunstâncias compreende-se a delicada situação criada 
pela Revolução de 30. Enquanto a Velha República significava o 
império da oligarquia cafeeira e de se1,1s interesses,151 a Revolução, 
além de promover o retorno ao centralismo, trazia consigo novas 
idéias e novos interesses ·em muitos casos antagônicos aos da velha 
classe cafeicultora. O momento não era porém oportuno e as cir
cunstâncias não eram então adequadas para contrariar os interesses 
da lavoura. A crise, ao ameaçar direta e frontalmente o café, amea• 
çava indireta, mas gravemente os demais setores. Em outras pala
vras: a ameaça do colapso cafeeiro solidarizava os mais variados in
teresses.162 Mas o novo governo não se dispunha, de início, a arcar 
com a defesa do café. Os Estados cafeeiros, dada a magnitude do 
empreendimento e a drástica mudança de comportamento de cer
tós capitais alienígenas :,__ que buscavam precipitadamente retornar ao 
país· de origem -'-- nãó podiam enfrentar isoladamente a crise. O 
Governo Provisório, de sua parte, buscava por todos os meios ré
duzir gastos, evitar emissões e desvalorizações - com o que fi
cava de· mãos atadas frente à crise de superprodução.153 Sua atitude 

151. A autonomia estadual era tida no mais alto apreço por políticos 
direta ou indiretamente · ligados à cafeicultura. Não obstante presidindo 
a Federação, diria Campos Sales em 1902: "Neste regime, ... a verdadeira 
forma política, que no . apertado unitarismo do Império residia no poder 
central, deslocou-se para os Estados. A política dos Estados, isto é, a 
política que fortifica os vínculos de harmonia entre os Estados". . . "a 
União, é, pois, a soma dessas Unidades autônomas, onde se encontra a 
verdadeira soberania de opinião. O que pensam os Estados, pensa a União". 
Mensagem Presidencial de 1902. 
152. O momento mais àdequado para a quebra do poderio político ca
feeiro foi, possivelmente, em torno de 1922; sua derrota · neste mo
mento permitiria evitar a orgia de empréstimos e plantio verificada de 
24 em diante e abriria o caminho para a consolidação do avanço indus
trial observado durante a Primeira Grande Guerra. 
153. Em abril de 1931, diria o presidente do Banco do Brasil: "São 
ociosas maiores explicações para demonstrar que o meio circulante, em
bora reduzido pela destruição de notas de estabilização, não se contraiu 
em proporção à queda dos preços dos nossos produtos (!) Estamos, pois, 
num estágio inflacionário. . . o Governo Provisório resistiu à pressão in
flacionária, optando pelo sacrifício, vale dizer, por uma economia de 
austeridade e aumento da carga tributária". Vide, a propósito, A Balança 
Comercial, a Grande Depressão e a Industrialização Brasileira, de Carlos 
Mànoel Pelaez, em Revista Brasileira de Economia, março de 68. 



78 7 ENSAIOS SOBRE A ECONOMIA BRASILEIRA 

receberia a aprovação da missão inglesa presidida por um dos dire
tores do Banco da Inglaterra, Sir Otto Niemeyer, que recomenda
ria, no entanto, mais austeridade e novos cortes.154 Esta posição 
foi, porém, profundamente alterada a seguír.165 Já ao longo dos 
anos 30 e 31 eram fortes e variadas as pressões exercidas sobre 
o novo governo. E a partir da Guerra Civil de 32, a política fe
deral sofreria total transformação/Mi orientando-se francamente pelo 
controle da crise e a defesa dos preços do café. 

Vencidas na prática as inibições do Poder Central, o Governo, 
que desde 1931, cõm' a fundação do Conselho Nacion.al do Çafé, 
havia chamado a si a política setorial, passa a desenvolver uma 
série de medidas de defesa, que em pouco tempo colocariam a crise 
sob controle. Não se tratava, porém, de superar a curto prazo o 
problema - o que, em quaisquer circunstâncias, seria, aliás, pra
ticamente impossível. Havia, sim, que impedir o colapso e manter · 
os preços recebidos pelo cafeicultor a níveis que possibilitassem 
uma gradual reconversão do uso dos recursos empregados no setor. 
O equilíbrio de mercado só muito mais tarde poderia ser atingi
do. Mas, como já se viu anteriormente, este não é o objetivo de 
curto prazo da política de defesa. Há, primeiramente, e como obje
tivo intermediário, que assimilar o impacto derivado da detenção 
da marcha do café e da deflagração da crise nas zonas de menor 
produtividade. Mas . a paralisação dos plantios, apesar de revolu
cionar as condições dos mercados de trabalho e de capitais, não 
acarreta a contração da oferta - pelo contrário, esta pode con
tinuar crescendo por uns poucos anos. Sendo esta a situação enfren
tada a partir de 29157 a experiência do início do século seria apro
fundada. Proposições que naqueles anos pareciam chocantes, se
riam agora acatadas: referimo-nos basicamente à necessidade de 

154. Sir Otto Niemeyer, Reorganização das Finanças Brasileiras, 1931. 
Vide Taunay, op. cit., especialmente o Cap. II. 
155. Seu conteúdo marcadamente conservador não deve, além do mais, 
levar a conclusões precipitadas sobre o caráter do novo Governo. A classe 
cafeeira, além da "defesa do café", pouco tinha a oferecer ao País. Seu 
candidato à presidência (já então eleito) declarava em 1930: "a laranja 
salvará o café"! 
156. A própria campanha armada, ao impor enormes gastos à Federa
ção, desequilibrou seu orçamento, inaugurando novo período em que 
desaparecia a obsessão estabilizadora dos dois primeiros anos de governo. 
Pelaez, op. cit., apresenta abundantes informações sobre o período em 
questão, incluindo tabelas de receitas e despesas públicas (estas, por Mi
nistérios). 
157. Não obstante grandes oscilações, a produção brasileira continuou 
crescendo até 1933-34. 
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destruição parcial das safras para corrigir (ocultar) o cromco de
sequilíbrio entre oferta e demanda.1;;8 É que, agora, não apenas a 
crise era muito mais grave, como se dispunha de mais experiência 
no campo da política econômica. A política de defesa, em sucessi
vos desdobramentos, viera se estendendo do controle do uso do 
solo ( tributação sobre o plantio de novos pés) à manutenção de 
uma complexa política financeira levada a efeito no País como no 
exterior.1;;9 Naturalmente, o poderoso Estado que nascia da Revo
lução de 30 somava _con4ições inigualadas para intervir e reorientar 
a economia em crise. O Departamento Nacional do Café na segun
da metade dos anos 30 haveria de se transformac no "instrumento 
de uma das maiores experiências de economia dirigida que se tem 
feito no mundo" .160 

Controlada a crise pela polivalente ação estatal, ganhavam re
novado impulso as "acomodações", já observadas nos primeiros 
anos do século. À contenção da onda do café correspondia um re
fluxo de fatores para outras atividades. Dentre os avanços daí por 
diante registrados, o que mais chamaria a atenção seria sem dú
vida a aceleração do processo de industrialização. Sobre o surto in
dustrial verificado durante a Primeira Grande Guerra fora dito "no 
Brasil, é quase uma revolução econômica que se prepara" .161 Esta 
revolução seria agora de fato desencadeada, tornando-se, por 30 
anos, o eixo das transformações econômico-sociais do País. 

Sem ingressar no estudo da moderna industrialização brasi
leira, observemos, numa ótica regional, as principais reações de
sencadeadas pela crise cafeeira. Como veremos, isto sugere interes
santes hipóteses para a reinterpretação de certas características do 
processo de industrialização que arranca dos anos· 30 . 

Evidenciada a crise, através da queda vertiginosa das cota
ções, é detida a frente pioneira. Isto teria por efeito imediato gran-

158. No início do século, o Jornal do Comércio, através de seu- colu
nista "Mercator" e Vicente de Carvalho, haviam efetivamente apregoado 
a destruição parcial das safras de café. Vide, a respeito, Caps. XIX e XX, 
de Taunay, ob. cit. 
159. O café vinha hã muito exigindo do Estado a participação na vida 
econômica da Nação. Não apenas através dos esquemas de valorização, 
mas também em outros campos: o poder público fora, por exemplo, obri
gado a chamar a si o controle e a administração de estradas de ferro 
tornadas antieconômicas pela emigração do café (fenômeno que teve iní
cio com a mudança do centro de gravidade da lavoura, do território flu
minense, para as terras paulistas). 
160. Getúlio Vargas, discurso realizado em Ribeirão Preto em 1938. 
161. A. Demangeon, Le Déclin de L'Éurope. 
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de liberação de mão-de-vbra e drástica concentração da demanda de 
capitais. 

As perdas incidiriam com particular violência sobre as áreas 
menos dotadas (de maiores custos e/ou produtoras de café de qua 
lidade inferior), em particular aquelas em que recentemente se 
tentara a ressurreição da cultura. Além de cessação do plantio, de
clinava em muitos casos o trato dos cafezais, que chegavam a ser 
abandonados em certos estabelecimentos O êxodo de mão-de-obra 
para as cidades ganharia então um ritmo inusitado. 

Desta feita, �s dificuldades eram de tal ordem que numerosos 
cafeicultores não conseguiram cancelar seus débitos; uma das me
didas mais importantes da política de defesa seria justamente a 
suspensão por alguns anos do pagamento do principal e a limitação 
legal dos juros imponíveis. O embrionário sistema de crédito ten
dia agora a voltar-se para outras atividades, 162 especialmente 1,1rba
nas. 

A queda da capacidade de importar decorrente da depressão 
não tem paralelo em nenhum período de nossa História. Em mi
lhões de cruzeiros e a preços de 1939, as importações cairiarn, . .de 
7.441 em 1929 para 2.667 em 1932 (e somente em 1947 seria 
ultrapassado o -nível atingido em 1929) .163 

. 

· · 

A indústria local reencontraria, assim, num universo ·substan
cialmente alterado e ampliado, as condições propícias com que. se 
havia defrontado durante. a Primeira Grande Guerra. Tal c6mo 
naquele período;· a mais favorecida não seria a indústria "natural" 
e descentralizada. Pelo contrário, a moderna· industrialização se con
centraria sobre · indústrias "competitivas", tendo entre seus prota
gonistas, por exemplo, os ramos de cimento e siderurgia. Daí 'se 
partiria para a implantação de novos e novos ramos, numa suces
são indefinida, caracterizada pelo objetivo "substituição de impor
tações". Grande número de velhas indústrias teria, no entanto, sua 
situação agravada. O setor têxtil e o açucareiro se debateriam numa 
longa crise, apesar das medidas direta ou indiretamente tomadas em 
seu favor (proibição da importação de máquinas, da ampliação dos 
cultivas de cana etc.). 

O parque industrial que floresce com a crise não mais cons
titui prolongamento da agricultura. As matérias-primas de origem 
agropecuária são muito menos relevantes e o mercado consumidor 

162. "Os banqueiros, mais ou menos liberais no auxílio dispensado às 
iniciativas industriais, recusavam-se agora, terminantemente, a emprestar 
mais dinheiro sobre café". Taunay, op. cit., pág. 509. 
163. Estudo Econômico da América Latina, 1949, Nações Unidas, qua
dro 2A, pág. 212. 
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é cada vez menos constituído pela massa de trabalhadores rurais. 
O mercado, para o qual se voltam as novas indústrias, está centra
do sobre o binômio São Paulo--Distrito Federal, metrópoles de 
cerca de 1. 000. 000 de habitantes.164 Nestes grandes centros vi
nham se formando amplas camadas de poder aquisitivo médio e 
alto, cujo crescimento se acelera com o próprio processo de indus 
trialização-urbanização. Sua estrutura de consumo, determinante e 
determinada pela industrialização. em curso se converteria em im
portante base de sustentação para uma nova geração de indústrias. 
Uma parcela apenas das indústrias "naturais" é beneficiária deste 
processo reativado de industrialização.165 Dentre elas, as mais fa. 
vorecidas serão, naturalmente, aquelas situadas nas imediações do� 
pólos urbano-industriais do centro-sul. As tradicionais indústrias 
periféricas vêem mais uma vez ameaçadas ou mesmo destruídas 
suas posições no mercado central pela vigorosa retomada do movi
mento de reconversão do emprego de homens e capitais ( instala
ções, máquinas, caminhões etc.) na região cafeeira. Abstraídas as 
diferenças regionais, a conjuntura não era porém favorável às in
dústrias produtoras de bens de consumo popular. Ê que a invo
lução do café acarretava o retrocesso do mercado de massas por 
ele engendrado. Este, aliás, poderia ser o fundamento económico 

das preocupações com o salário-mínimo, típicas do final dos anos 
30.166 

O algodão seria desta feita o produto preferido na reorienta
ção do emprego de fatores produtivos ( especialmente no Estado 
de São Paulo}.167 O Nordeste era assim dura e profundamente 

164. O Distrito Federal já havia ultrapassado l milhão de -habitantes 
em 1920; São Paulo, porém, só em meados dos anos 30 supera esta cifra. 
165. Obviamente, não nos referimos apenas aos produtos finais deman
dados pelos consumidores, mas também às matérias-primas e demais in
gredientes usados na sua obtenção (inclusive os equipamentos indispen
sáveis à implantação das fábricas que irão ulteriormente atender à de
manda de artigos de consumo). Quanto às dificuldades para importar, 
cabe lembrar que em setembro de 31 tem início rigorosa política cam
bial, que dá prioridade ao uso de divisas no pagamento de compromissos 
externos e em importações "essenciais". 
166. Vide, a propósito, a entrevista concedida à imprensa, em São Lou
renço por Vargas e diversos artigos incluídos em Estudos Brasileiros, mar
ço-abril de 1939 (número dedicado à polêmica questão do salário-míni
mo). 
167. A intervenção dos órgãos públicos foi sem dúvida decisiva para im: 
pedir que a região cafeeira em crise também se voltasse par!l a lavoura 
canavieira. É suficiente dizer que a produção paulista de açúcar em sa-
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atingido, Ja que não apenas perdia espaço num mercado de gran
de peso e dinamismo, como deixava de valer-se da única oportu
nidade de vulto oferecida pelo mercado externo nos anos 30. 

Substituindo "importações" nas frentes interna e externa, na 
esfera agrícola como na industrial, São Paulo emergia da crise como 
o foco dinâmico da economia em transformação. Seu crescimento 
e diversificação agrícolas trocavam impulsos recíprocos com a vi
gorosa expansão urbano-industrial. Campo e cidade estavam de an
temão estreitamente vinculados pela poderosa infra-estrutura her
dada do · ciclõ cáfeeiro. A emergêncià de poderosa agricultura de 
mercado interno trazia para São Paulo as próprias indústrias de 
base agrícola. A liberação de recursos pela cafeicultura decadente 
nas proximidades do pólo industrial reforçava, em vários planos, a 
tendência à concentração regional de riqueza que usualmente acom
panha os processos de industrialização. 

Tomada a Nação em conjunto, o movimento de urbanização
industrialização, fulcro do processo de desenvolvimento que se se
gue à crise, não encontrava obstáculos numa agricultura ávida de 
mercados que permitissem o aproveitamento do seu estoque de ca
pital ( estradas·, instalações, usinas de força, maquinaria etc.), que 
dessem emprego à sua força de trabalho e abrissem perspectivas 
para a exploração de imensa quantidade de terras à sua disposição 
Se as atividades urbanas não eram freadas pelo universo rural em 
transformação, este, por sua vez, encontrava no novo estilo de 
crescimento a alternativa de mercado de que necessitava para com
pensar os golpes recebidos na frente externa e orientar a redistri
buição de fatores produtivos. 

Retomada a perspectiva regional, a fase que se iniciava exigia 
profundas acomodações.168 A reconversão da agricultura, nascida 

cas de 60 kg, passa de 1.109.000 em 1930-31 para 1.829.000 em 1933-4. 
Neste momento, entra em funcionamento a legislação que limita a expan
são da pr:odução, garantindo o mercado do centro-sul para os velhos Es
tados produtores (o consumo de São Paulo estava então acima de 6 
milhões de sacas). 
168. Estas acomodações tanto implicavam na busca de novas atividades 
como na transferência em ampla escala de fatores produtivos. O segundo 
Estado mais populoso da Federação, Minas Gerais, sofreu um refluxo 
correspondente a 10,6% de sua população (média para o período 40-50) 
ao longo do decênio 1940 a 1950 e de 8,5% entre 1950 e 60. Há casos 
ainda mais notórios, como o da Paraíba, Estado do qual se deslocou 
5% da população no período 40-50 (dados sempre referidos à população 
inédia do período) e 17% na década seguinte. A perda de capitais em 
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sob a égide do café, destruía as bases da divisão regional do tra
balho esboçada na virada do século. Esta divisão fora ensaiada pre

maturamente, sem ter em conta o poder competitivo (face ao mer
cado interno) da região líder no complexo agroexportador brasilei
ro. Nestas condições, durante longo período, a industrialização se
ria acompanhada de uma intensificação das relações centro-sul ur
bano-industrial versus centro-sul agropecuário e da marginalização 
da "periferia" regional brasileira. 

favor dos grandes centros também deve ter sido considerável no período 
em questão. Vide "Padrões de convergência do crescimento econômico 
regional e das migrações no Brasil 1940-60", de Douglas H. Graham, 
Revista Brasileira de Economia, setembro de 1969, e quanto à perda de 
capitais, Uma política de desenvolvimento para o Nordeste, GIDN. 
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I - A INDÚSTRIA COMO PROLONGAMENTO DA AGRICULTURA 

Em suas origens, as atividades manufatureiras no Brasil en
contravam-se amplamente disseminadas pela porção ocupada do ter
ritório nacional.1 Até meados do século XIX tal dispersão se expli
cava antes de mais nada pelo gênero de "indústria" predominante. 

Nas fazendas e_ com freqüência, nos próprios lares urbanos, 
parte dos escravos, as mulheres e uns poucos artesãos e mestres 
produziam manufaturas destinadas a cobrir suas necessidades cor
rentes. Trata-se, em suma, da produção de manufaturas "de subsis
tência". Um autor citado por Luís Amaral e referido à primeira 
metade do século XVII dizia: "Raro, nesse tempo, era o lar onde 
até altas horas da noite não ressoava o rufar dos caranás batendo 
o algodão descaroçado e onde, a luz mortiça das candeias de azeite, 
nos tardos serões, não se fiava e tecia".2 

Um outro conjunto de atividades secundárias estava desde en
tão voltado para o mercado. Cabia-lhes o beneficiamento de bens 
primários destinados à exportação. Aqui entravam o fabrico de 
açúcar, o preparo (rudimentar) do couro, a obtenção do "char
que" etc. Chamemos a esse conjunto de atividade imediatamente 
vinculadas à agropecuária e muitas vezes localizadas no próprio meio 
rural - de indústrias "de beneficiamento". À medida que se de
senvolvessem a vida urbana e o comércio inter-regional, as indús
trias de beneficiamento poderiam naturalmente desviar parte de 
suas vendas para o mercado interno. 

O uso de equipamentos relativamente complexos exigia que 
as indústrias de beneficiamento se fizessem acompanhar de ofici-

1. Heitor Ferreira Lima, Formação Industrial do Brasil (Período Co
lonial). Sobre os primórdios da indústria em diferentes regiões do país, 
vide também Paul Singer, Desenvolvimento Econômico e Evolução Urbana. 
2. História Geral da Agricultura, Luís Amaral, vol. II, pág. 206. 
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nas mecan1cas. Estas, em muitos casos, não apenas reparavam má
quinas e substituíam peças, como chegavam a produzir novos equi
pamentos. Não tendiam contudo a ganhar autonomia e a orientar-se 
pelo mercado. Eram de fato um mero apêndice das atividades ex
portadoras. 

Destes dois grupos, o primeiro dependia mais da distribuição 
da população no território nacional, que de fatores de ordem pro
priamente econômica. O segundo, porém, é, obviamente, função 
das atividades exportadoras; com elas cresce, se desloca e se retrai. 
De fundamentaLimportância no caso, são, ainda; o grau e gênero 
de beneficiamento solicitado pelo produto básico. Nest� _ sentido 
alguns artigos seriam eminentemente "industrializantes" - a car
ne, o algodão - enquanto outros não criariam maiores oportuni
dades para o surgimento de autênticas indústrias de beneficiamen
to - exemplo: o café. 

Caberia indagar como tendiam a evoluir estes dois tipos de 
atividades secundárias. 

As indústrias domésticas seriam gradativamente superadas,· de
saparecendo com o desenvolvimento e a mercantilização da econo
mia. Em alguns casos, no entanto, logravam adquirir formas artesa
nais, daí evoluindo, umas poucas exceções, para o estágio industrial 
propriamente dito. O encarecimento do trabalho que tem início 
com a supressão do tráfico de escravos ( 1850); a liberação de. ca
pitais promovidas por este mesmo movimento; e, sobretudo, a 
formação de mercados urbanos - dando margem ao surgimento 
de autênticas indústrias - apontavam no sentido de sua morte. 
Esta seria acelerada ou retardada, na dependência do ritmo a que 
se processasse o entrelaçamento da região com o resto da economia. 

Os fatores anteriormente assinalados não poderiam prejudicar 
o segundo conjunto de atividades. Seriam, no entanto, poderosos 
condicionantes de seu processo evolutivo. A elevação dos custos 
de mão-de-obra, por exemplo, iria favorecer a introdução de novos 
processos técnicos. Sin,ger3 atribui à supressão do tráfico negreiro 
a multiplicação dos engenhos a vapor em Pernambuco nos anos 50 
do século passado. Da mesma forma, a introdução dos engenhos 
despoupadores no beneficiamento do café seria explicada pelo en
carecimento de mão-de-obra acarretado pelo emprego de emigran
tes.4 A melhoria do sistema de transporte, por sua vez, abria novos 

3. Ob. cit., pág. 290. 
4. "Com . . . a escassez de mão-de-obra, trataram os agricultores brasi
leiros de melhorar o aproveitamento de suas fazendas, utilizando-se de 
maquinarias ... ". Roberto Simonsen, Aspectos da História Econômica do 
Café, pág. 63. 
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horizontes para o escoamento da produção, dando impulso ao in
cipiente comércio inter-regional de manufaturas - fenômeno de
cisivo na história futura das regiões. No fundamental, porém, as 
indústrias de beneficiamento ficariam sob o jugo das atividades ex
portadoras - que determinariam não apenas seu ritmo de expan
são ( ou retração) com os seus deslocamentos no plano interno.5 

Efetivamente, a indústria de beneficiamento desprovida de base 
própria dependia tanto quanto o comércio exportador-importador 
da evolução de seu fundamento primário. Não obstante sua depen
dência e vulnerabilídaae, as inâústrias de beneficiamento consti
tuiriam verdadeira matriz para a história industrial de certas regiões. 

A ATRAÇÃO URBANA 

As atividades industriais até o presente referidas estão na es
treita dependência da respectiva oferta de matérias-primas. Ao lon
go do século XIX iriam no entanto se acumulando condições pro
pícias ao surgimento de um novo gênero de indústrias. Estas, ainda 
que vinculadas estreitamente à agricultura, se caracterizam por uma 
elaboração muito mais intensa dos bens primários. Conseqüente
mente, o valor final do produto será um múltiplo do custo das 
matérias-primas. Em tais condições outros fatores que não a oferta 
agrícola passam a tet grande influência sobre a localização e a 
evolução das indústrias. A proximidade do mercado consumidor, 
por exemplo, passa a ser um importante elemento na determinação 
das oportunidades existentes numa certa área. O .novo gênero de 
indústria depende ainda profundamente da disponibilidade de ca
pitais e de mão-de-obra e é, por fim, condicionado pela infra-estru
tura de transportes e energia com que pode contar. Dado o que 
precede, não é de surpreender que este tipo de indústria tenda a 
ser atraído pelas cidades: aí devem existir, em princípio, mercado, 
capitais, mão-de-obra e serviços de utilidade pública. Com a emer
gência do novo setor, tendem pois a divorciar-se agricultura e in
dústria, aprofundando-se a divisão do trabalho no seio da economia 
em formação. 

As novas indústrias, não obstante mais concentradas no es
paço, ( entre outros fatores, dada sua menor dependência da base 
agrícola) viriam a distribuir-se amplamente pelo país. Onde hou-

5. O ocaso de Aracati (Ceará), e o florescimento - de Pelotas, como 
centros portuários e de beneficiamento da carne, por exemplo, são, de 
fato, subcapítulos da história da pecuária no Brasil. 
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vessem centros urbanos, aí tenderiam a despontar estabelecimentos 
têxteis, fábricas de produtos alimentares, bebidas etc. O antigo 
Distrito Federal, contava indubitavelmente com a maior soma de 
fatores propícios a este gênero de indústria. Assim, a ele caberia 
liderar a industrialização brasileira numa primeira fase. O quadro 
abaixo indica a importância relativa do Distrito Federal; ela é de 
fato muito maior do que o sugerido pela tabela já que em cada 
estado as indústrias se distribuíam por vários centros. Assim, por 
exemplo, uma análise da indústria paulista realizada no iníçio do 
século XX faria menção a indústrias têxteis sediadas na capital, em 
Sorocaba, Piracicaba, São Bernardo, ltu, Tatuí, Jacareí e Taubaté! !\ 

O mesmo poderia ser dito sobre Minas Gerais. 

TECIDOS DE ALGODÃO 7 

1875 1885 

Maranhão ............................. . 1 1 

Pernambuco_ ............................ . 1 1 

Alagoas ............................... . 1 1 

Bahia ................................. . 11 12 

Rio (capital) ........................... . 5 11 

São Paulo .. · ........................... . 6 9 

Minas Gerais 5 13 

É que à parte a atração exercida pelas cidades não havia po 
derosas razões atuando em favor da concentração no espaço. Em 
particular, estas indústrias não exigem a realização de vultosos in
vestimentos e não supõem a existência de uma ampla e variada in
fra-estrutura de serviços básicos. Além do que, certos fatores justi
ficam mesmo sua presença em centros de reduzida expressão. Re
ferimo-nos ao fato de que tais atividades refletem por vezes a bus
ca de alternativas frente às dificuldades enfrentadas pelo setor ex
portador. Ilustra o caso seu surgimento em determinadas cidades 
do Vale do Paraíba a partir do declínio da lavoura cafeeira. Mas 
a presença destas indústrias em áreas relativamente marginais ou 
mesmo remotas também se justifica por uma outra razão, que nos 

6. Delgado de Carvalho, Le Brésil Meridional - Étude Économique, 
pág. 209. 
7. Stanley Stein, ob. cit., pág. 21 . 
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remete ao exame de uma das características fundamentais da in
fância de nossa indústria. 

As IMPORTAÇÕES coMo LIMITE 

Em sua maioria as primeiras indústrias brasileiras buscavam 
situar-se em faixas de mercado não competitivas. Ou seja, procura
vam e}rplorar oportunidades desinteressantes para o competidor es_
trangeiro. Este critério definia uma espécie de "teto" abaixo do 
qual as indústrias se deparavam com um campo relativamente livre 
de ação. Ainda aqui, porém, havia sérias dificuldades a enfrentar, 
destacando-se as de natureza comercial-financeira - especialmente 
quando se tentava distribuir artigos por diferentes praças.8 Mas <> 
referido teto não era "fixo". O progresso dos transportes externos. 
e internos por exemplo estava permanentemente barateando o custo 
e a presteza com que chegavam por toda parte os produtos oriun
dos do exterior. Sem insistir no argumento, acrescentemos tão-so
mente que o custo do transporte de uma tonelada de carvão de 
Cardiff ao Rio de Janeiro caiu de 25 shillings em 1872 a 11 shillings 
em 1902!9 Visto por este prisma, a luta pelo protecionismo, que 
com altos e baixos marca nossa história desde os anos 40 do século 
passado, buscava antes de mais nada conter a crescente penetração 
das manufaturas estrangeiras e preservar um espaço para a indús
tria nacional. 

As condições anteriores nos levam a dar um passo adiante no. 
estudo da distribuição no espaço da nascente indústria brasileira. 
Dadas as dificuldades impostas pela pressão competitiva externa,. 
as primeiras indústrias não apenas ficavam em regra limitadas à 
produção de artigos inferiores como, dificilmente, logravam ultra
passar o âmbito local - sub-regional - onde eram máximas suas. 
vantagens em termos de economias de transporte e facilidades de 
comercialização.10 Poucas empresas tentavam afirmar-se no merca-

8. O comércio urbano era dominado por casas importadoras de pro
priedade estrangeira. Vide Stanley Stein, págs. 69-71 e Heitor Ferreira. 
Lima, História Político-Econômica e Industrial do Brasil. págs. 248-254 .. 
9. Industria/ization et Developpement Energetique du Brésil, J. M. Mar
tin, pág. 25. 
10 . "Até os anos 80, as fábricas encontravam a maioria de seus consu-• 
rnidores nas suas próprias imediações, estivessem elas em Pernambuco, 
Bahia, Rio, Minas ou São Paulo". Stanley Stein, The Brazilian Cotton 

Manufacture, pág. 72. 
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do nacional ou mesmo regional; para isto era preciso dispor de 
uma sólida base financeira, condição raramente preenchida à época. 

Face às condições que viemos de definir, o Rio de Janeiro, 
mais uma vez, levava decisiva vantagem sobre os demais centros 
urbanos do país. Não se trata apenas de sua notória superioridade 
como centro comercial financeiro. O Rio contava ainda com um 
porto relativamente bem aparelhado - o que lhe permite um fácil 
acesso às matérias-primas e combustíveis provenientes de outras 
partes - e está cercado de quedas d'água de fácil aproveitamento 
para a produção· de energia elétrica. No início deste século à rne
<lida que se desfazem os sonhos industrialistaS' dos anos 90, aí 
se consolidam em sua maioria as primeiras fábricas "nacionais". 
O Censo de 1907 ainda revelaria uma ampla dispersão na indús
tria brasileira, mas a capital da República aparece como um verda
<leiro cento manufatureiro, responsável por 1/3 da produção indus
trial do país. 

A indústria propriamente dita, cujos primórdios estamos co
mentando, continuava no entanto, a ser um "segundo andar" da 
.agricultura. Sua existência garantia pois à agricultura do país, o 
,controle do mercado nacional. Encarada a questão por este prisma 
percebe-se facilmente que este gênero de indústria não é, em prin
cípio, antagônico à agricultura: pelo contrário, tende a ampliar e 
estabilizar seu mercado.(Exemplo disto é a indústria têxtil, cuja 
expansão após o . término da guerra de Secessão minorou a crise da 
lavoura algodoeira.) 

A nova indústria feria, sim, desde que se tornasse compet1t1-
va, os interesses do tradicional comércio importador - e, obvia
mente, os dos produtores externos. À medida que avança na substi
tuição de importação, a indústria começa. no entanto a despertar a 
bostilidade de certos grupos de rendas médias e de representantes 
da agricultura de exportação. Quanto a estes, é de notar-se que 
sendo o café um dos menos industrializáveis dos bens primários -
e sendo relativamente diminuto seu mercado interno - a classe 
.-cafeeira não via por que solidarizar-se com a indústria nascente. 

INDÚSTRIA "NATURAL" versus "ARTIFICIAL" 

A complexidade do quadro aqui sugerido levaria ao surgimen
to dos conceitos de indústria "natural" e "artificial". Naturais se
riam as indústrias processadoras de produtos locais - ou seja, ge
nericamente, aquelas que criavam mercado para as matérias-primas 
:agrícolas. Artificiais, contrariu sensu, seriam as indústrias abasteci-
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das por matérias-primas importadas. Por trás desta (hábil) fórmu
la encontravam-se a nosso ver os interesses das regiões produtoras 
de matérias-primas agrícolas - o Nordeste, o Rio Grande do Sul 
e em menor escala Minas. O Distrito Federal e São Paulo (prati
camente desprovidos à época de uma agricultura de matérias-pri
mas) seriam em princípio os estados prejudicados por esta hetero
doxa versão da doutrina. "livre cambista". 

São Paulo torna-se o centro dinâmico da economia brasileira 
nos anos 70 do s.écul� p;ssado. Por volta de 1895, teria início uma 
profunda crise cafeeira que com altos e baixos se prolongaria até 
a catástrofe dos anos 30. Durante o quarto de século em que a 
crise esteve sob controle - através de diferentes esquemas de 
defesa - se multiplicariam as indústrias e se desenvolveria espe
tacularmente a vida urbana no estado.11 O amplo mercado ruraT 
criado pela agricultura cafeeira era o principal objeto da indústria 
nascente. Já às vésperas da I Grande Guerra, um diagnóstico da 
economia paulista afirmava a superioridade de São Paulo sobre o 
Distrito Federal na produção de bens de consumo popular: "Mes
mo encontrando-se em segundo lugar, São Paulo está melhor co
locado no que concerne a certas indústrias como as de tecidos, cha
péus e calçados" .12 Com a guerra, a agricultura de mercado inter
no, bem como a indústria receberiam impulso.13 São Paulo que já 
vinha crescendo a grandes passos tomaria a dianteira no panora
ma industrial brasileiro. 

A extraordinária arrancada paulista é comprovada pelos dados 
abaixo: 

PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA 

Rio de Janeiro (Dist. Federal) ... _ .... . 
São Paulo ... _ ... ___ ............... _ . 

Total 

1907 
33,1 
16,5 

49,6 

1920 
20,8 
31,5 

52,3 l4' 

11 . Em outro trabalho procuramos evidenciar as principais relações. 
entre a crise cafeeira e as duas faces da profunda transformação verifi
cada em São Paulo nos primeiros decênios deste século: a emergência de,· 
uma poderosa agricultura de mercado interno e o extraordinário ritmo, 
de desenvolvimento urbano-industrial. A Herança Regional no Desenvolvi-· 
mentó Brasileiro. 
12. 1914, L'Etat de São Paulo. Reinseignements Utiles. 
13. J. F. Normano - Evolução Econômica do Brasil, págs. 37 a 149. 
14. O Estado já havia inclusive superado seu grave problema energético 
(o Rio como Recife, Salvador e outros portos levavam a vantagem de-
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Não obstante o espetacular avanço paulista, é de observar-se 
que a concentração da indústria sobre o conjunto Rio--São Paulo 
não se alterou significativamente. É que a indústria continuava 
essencialmente vinculada à agricultura, a qual tinha um elevado 
poder de atração e encontrava-se amplamente distribuída pelo ter
ritório nacional. Dito em outras palavras, as indústrias interdepen
dentes e, conseqüentemente, de decidido caráter aglomerativo -
exemplo: indústrias mecânicas e químicas - ainda não tinham peso 
no parque industrial brasileiro. 

ESTRUTURA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO EM 1919 
( valor da produção) 

Têxtil ................................ . 
Confecções e calçados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Produtos alimentares ................... . 
Bebidas ............................... . 
Fumo ................................ . 
Madeira .............................. . 
Couros -e Peles ........................ . 
Mobiliário .................. _ ......... . 

TOTAL . •.• ............................. . 

27% 
8,2 

32,9 
4,7 
3,6 
4,3 
2,5 
1,4 

84,6% li 

Os anos 20 têm uma agitada história industrial. Sem entrar 
no exame desta polêmica fase, admitamos tão-somente que nela: 

- verifica-se uma ampla expansã� do mercado de manufa
turas dado o extraordinário crescimento da lavoura cafeeira; 

- este mercado é no entanto crescentemente disputado pela 
importação de manufaturas que impõe sérios reveses à indústria 
nacional;16 

- São tentados alguns investimentos na área das indústrias 
pesadas; 

um mais fácil acesso ao carvão britânico). Sobre a rápida expansão do 
potencial instalado no campo da energia elétrica em São Paulo, vide Mar
tin, op. cit., págs. 66 e seguintes e L'État de São Paulo, op. cit., capítulo 
Force Hydro-Életrique. 
15. Martin, op. cit .• quadro 23. 
16. Nações Unidas, Cepal, Estudio Económico para América Latina, 

Quadro 4A. 
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- a indústria têxtil finda em 1925 / 6 o seu grande ciclo ex
pansivo datado do início do século.17 

Dentro deste quadro - particularmente favorável às indús
trias de beneficiamento - São Paulo continua ganhando terreno. 
Usando por base ( 100) o ano de 1914, Simonsen estima que a 
produção industrial de São Paulo passou de 206 a 328 entre 1920 
e 1929. No mesmo período e sobre a mesma base, o resto do país 
veria seu índice passar-de- 180 a 242.18 

Muito tem sido escrito sobre a industrialização brasileira a 
partir dos anos 30. Predomina mesmo, na atualidade, a tendência 
a reduzir a industrialização do país ao movimento oriundo da gran
de depressão. Esta posição que nos parece .mais que parcial, equi
vocada,19 dificulta a compreensão do ocorrido com as regiões nos 
últimos decênios. Mais que a aceleração decorrente da crise exter
na,• vamos realçar no que segue a mudança de rota então verifi
cada. Este nos parece ser o enfoque mais adequado ao exame das 
implicações regionais da moderna industrialização. 

II. As INDÚSTRIAS REGIONAIS E A INnusT.RIALIZAÇÃo 
"CENTRAL" 

O estudo do ocorrido nas regiões ao longo da moderna indus
trialização vem sendo realizado por técnicos e entidades estaduais 
ou: regionais que raramente tentam relacionar o ocorrido na " peri-

17. Stanley Stein, op. cit., pág. 114. 
18. Simonsen, Roberto C., A Evolução ln'dustrial do Brasil, Síntese Ge
ral doo Dados. 
19. No que se refere a artigos de consumo não duráveis, a indústria 
brasileira já era quase capaz de abastecer o país, às vésperas da I Gran
de Guerra! Os dados abaixo confrontam produção e importações no ano 
de 1907: 

Tecidos de algodão ....... . 
Calçados . ................. . 

Produção Nacional 

139.567:000$000 
32.066:000$000 

Importações 

16.108:000$000 
1.249:000$000 

Estes e outros interessantes dados são comentados numa "carta aberta" 
do -centro Industrial do Brasil", publicada a 11 de dezembro de 1912 
pelo Jornal do Comércio. O texto foi reproduzido por Edgar Carone em 
A Primeira República. 
20. Fenômeno que também se verificou por ocasião da I Grande Guerra: 
"Em cinco anos o país realizou um trabalho, que· provavelmente levaria 
décadas para ser realizado sob condições normais". Normano, ob. cit., 
pág. 148. 
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feria" com as transformações em curso nos grandes centros indus
triais do país. Os trabalhos que têm em vista a "industrialização 
brasileira", por sua vez, têm por "nacionais" os problemas "cen
trais" e não chegam praticamente a ter em conta as questões pró
prias das regiões. 

Afinal, qual o significado do "processo de substituição de im
portações" para o Nordeste ou o Rio Grande do Sul? Em suma, 
quais as implicações regionais deste estilo de industrialização emi
nentemente centralizado? É fácil imaginar que serão muitas e im
portantes as- ·questões formuladas a partir desta mudança de pers
pectiva no estudo da moderna industrialização brasileira. Algumas 
delas serão levantadas nesta segunda parte21 que, além do mais, 
tenta distinguir através do exame de determinados casos os pro
blemas das diferentes regiões, frente ao processo (central) de subs
tituição de importações. 

Novos FATORES DE CONCENTRAÇÃO 

A partir dos anos 30, verifica-se uma profunda mudança na 
composição setorial da indústria brasileira. Passam a crescer pouco 
os ramos pr_odutores de bens de consumo e se aceleram aqueles que 
produzem bens intermediários e (ulteriormente) equipamentos. 

ESTRUTURA DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 22 

Bens de consumo 
Bens de produção 

1939 

68% 

32% 

1964 

43% 

57% 

Dentre os próprios ramos produtores de bens de consumo, paula
tinamente, se perceberá uma outra tendência: crescem mais rápido 
aqueles que produzem bens destinados às classes de médias e altas 
rendas (ex-importados). Primeiramente, porque os bens de con
sumo popular já eram em sua maioria provenientes da indústria 
local. A seguir, porque não tardariam a surgir no país as pri-
meiras fábricas de bens de consumo duráveis,23 cujo mercado se 

21. Outras não serão aqui mencionadas. O mais importante trabalho até 
hoje realizado sobre as relações centro-periferia no seio da economia 
brasileira foi sem dúvida o dirigido por Celso Furtado e publicado sob 
o título "Uma política de Desenvolvimento para o Nordeste" em 1959. 
22. FONTE: Programa Estratégico de Desenvolvimento. 1968-70, Quadro 
10. 
23. Os bens de -consumo duráveis saltarão de 4,5% para 12,5% da pro
dução industrial entre 1949 e 1966. Programa Estratégico, op. cit., Qua
dro 20. 
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revelaria altamente dinâmico. Esta mudança na estrutura do pro
duto industrial teria consideráveis im9licações espaciais. As indús
trias produtoras de bens de consumo tradicionais encontravam-se 
amplamente distribuídas no espaço nacional. Não apenas porque 
suas matérias-primas ( que tem elevada incidência sobre o custo 
final) provêm da agropecuária, como porque sua clientela é a 
massa em geral, aí incluídas as populações das pequenas e médias 
cidades periféricas. - .. 

Contrariamente, a geração de indústrias nascida da crise do 
comércio externo tende fortemente a concentrar-se sobre o eixo 
São Paulo-Guanabara. Isto porque as novas indústrias: 

- necessitam de uma sólida infra-estrutura de serviços de 
energia e outros mais, existentes nas grandes capitais centro-suli-
nas; 

- tendo um reduzido relacionamento com a base primária 
interna, dependem profundamente das importações, o que as leva 
a ter preferência pela proximidade de portos bem aparelhados ( São 
Paulo estava íntima - e eficientemente vinculado a Santos); 

- são notoriamente interdependentes, atraindo-se por conse
guinte uma às outras. 

A parte estas razões "operacionais", as novas indústrias se
riam naturalmente atraídas para os grandes centros, pela disponi
bilidade de capitais e mão-de-obra ali existente. Finalmente, no que 
toca à produção de bens de consumo "superiores", as grandes ci
dades ofereceriam uma quantid::ide absoluta e relativamente maior 
de indivíduos de poder aquisitivo médio e alto'. 

Alimentando-se reciprocamente e absorvendo em ampla escala 
produtos importados, as novas indústrias pouco solicitavam às re
giões periféricas. O florescimento das outrora chamadas "indús
trias artificiais" só fazia acentuar os graves problemas acarretados 
pela expansão e diversificação agropecuária da região ex-cafeeira.24 

O centro-sul tendia, em suma, à auto-sustentação, convertendo-se 
em "oficina" e "celeiro" de si mesmo. 

Correndo adiante das demais regiões, a ele cabia a iniciativa 
na escolha dos ramos industriais a serem implantados no país. E 
à medida que diversificava sua produção, ia se tornando o forne
cedor obrigatório de um crescente número de produtos - a polí
tica econômica se incumbiria de dificultar ou mesmo impedir às 
demàis regiões a aquisição no exterior das manufaturas já produ
zidas no país. 

24. Vide: A Herança Regional nQ Desenvolvimento Brasileiro. 
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A importância da gradual conquista dos mercados regionais 
por manufaturas "superiores" procedentes do centro pode ser des
tacada de diferentes maneiras. Contrariava, desde logo, a tendên
cia à independização do centro-sul ( e à conseqüente desintegração 
espacial do País) anteriormente assinalada. Consolidava a ascendên
cia nacional do centro-sul, definindo parâmetros que a industriali
zação das regiões deveria daí por diante acatar. E, finalmente, con
sagrava uma distribuição no espaço das indústrias, que não tinham 
a ver com a distribuição geográfica dos recursos naturais do País. 
Este último problema seria crescentemente sentido a partir dos 
anos 50 e os esforços para sua superação iriam uma vez ma.u; re
definir as oportunidades das regiões. 

O estudo das indústrias de beneficiamento parte naturalmen
te do levantamento das condições da oferta local ou regional de 
produtos agropecuários. Daí a primazia das mudanças registradas 
na base primária na história deste gênero de indústria. A indus
trialização propriamente dita, porém, depende menos da base pri
mária e mais da intensidade e eficiência com que são aproveitadas 
e transformadas suas matérias-primas.25 A sorte da indústria não 
se decide assim na etapa primária; o que assegura um amplo terre
no para a competição no plano mesmo da atividade industrial. 

O estudo do entrechoque de indústrias no espaço nacional 
exigiria o levantamento de aspectos financeiros, tecnológicos, e ou
tros, o que fica inteiramente fora do nosso alcance. Como por 
outro lado é impossível examinar a evolução das indústrias regio
nais sem referir-se à disputa de mercados, a que foram levadas, isto 
será aqui tentado ainda que de forma obviamente precária. Com 
tal propósito vamos de início classificar as indústrias surgidas nas 
regiões, segundo o mercado para o qual se voltam. 

INDÚSTRIAS "REGIONAIS-NACIONAIS" 

Diferentes empresas regionais colaboram desde o m1c10 do sé
culo na substituição de importações em escala nacional. Algumas 
destas empresas superando renovados obstáculos chegaram à atua
lidade. Constituem em regra empreendimentos no campo das indús-

25. Talvez conviesse referir-se aqui às "indústrias de transformação", 
por contraste com as "de beneficiamento" anteriormente mencionadas. 
Isto seria no entanto prejudicado pelo fato de que, correntemente, aa in
dústrias aqui chamadas "de beneficiamento" são incluídas no grande ton
junto das indústrias de transformação. 
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trias de bens de consumo não duráveis.26 Mas, como sabemos, a 
industrialização brasileira a partir dos anos 30 se inclinaria, deci
didamente, pelos bens de produção e pelos bens de consumo du
ráveis. Vejamos quais os principais elementos desfavoráveis às re
giões. paticularmente sentidos naqueles setores, que liderariam a 
moderna industrialização brasileira. As indústrias regionais devem:11' 

- enfrentar- maiores dificuldades para o. levantamento de e� 
pitais e a contratação de mão-de-obra especializada; 

- assentar-se sobre uma infra-estrutura local de serviços bá
siCO!I { energia, transportes, águas) nitidamente inferior à existente 
nos grandes centros;28 

- cobrir grandes distâncias para atingir os maiores merca
dos do país, São Paulo e Guanabara ( referimo-nos especialmente_, 
às indústrias nordestinas e gaúchas). 

A importância desses fatores irá mudando com o tempo, em 
regra, contra o interesse das áreas periféricas. As dificuldades exis
tentes para levantamento de recursos, por exemplo, levariam a, 
indústrias regionais a continuarem "fechadas" - o que contrasta
ria crescentemente com a estrutura de propriedade das empresai 
centrais. Até o início dos anos 50, os investimentos governamen
tais em serviços de utilidade pública se concentrariam na região 
central, acentuando pois a desvantagens da periferia. A distância 
dos grandes centros, por sua vez, estaria sujeita à ação de fator� 
contraditórios. A melhoria do sistema de transportes (particular
mente a partir dos anos 50) reduziria naturalmente os custos da 
remessa de produtos para São Paulo e Guanabara. Mas a redução 
da distância econômica também operava em sentido inverso, incen
tivando a venda de produtos centrais na periferia e possibilitando 
em alguns casos o abastecimento das indústrias regionais com in
sumos provenientes do centro. 

As observações precedentes aplicam-se naturalmente à totali
dade das indústrias surgidas nas áreas não centrais.211 Elas teriara 

26. Exemplos: Renner do Rio Grande do Sul, Hering de Santa Catâ
rina. Paulista de Pernambuco etc. 
'2.1. A1. dasvantagens acima referidas não se encontram obviamente 
hierarquizadas e se manifestam (ou- não) em cada caso de maneira dls• 
tinta. 
28. Em muitos casos, as empresas regionais deveriam construir suas 
próprias usinas de força, o que vinha a ser uma séria desvantagem téo
nico-econômica. Vide: O Desenvolvimento Recente do Nordeste no Brasil. 

29. Seu significado varia porém com o tempo. Os fatores desfavoráveil 
à periferia tiveram, por exemplo, sua influência consideravelmente di-
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no entanto crescente significado à medida que se tentasse passar de 
indústrias. como a têxtil, para outras como a de cimento ou a me
talurgia. Efetivamente, as possibilidades competitivas das regiões 
não pareciam ultrapassar o campo das indústrias tradicionais. As 
regiões estavam assim conden::idas a permanecer nas faixas menos 
din!imicas do movimento industrial deflagrado nos anos 30. Ainda 
aí, a expansão das indústrias centrais exercia crescente pressão so
bre as indústrias periféricas. Ameaçadas de tantas maneiras, as in
dústrias r_egionais poderiam no entanto desenvolver certas armas 
que, bem empregadas, preservariam e mesmo ampliariam suas opor
tunidades no campo nacional. Referimo-nos à montagem de cadeias 
próprias de comercialização, à diferenciação de produtos e generi
camente à busca de estratos "superiores" nos mercados de produ
tos leves.3'0 

O difícil quadro enfrentado pelas indústrias regionais com 
pretensões nacionais só seria alterado na segunda metade dos anos 
50. Voltemo-nos agora para o exame das indústrias regionais de 
âmbito mais restrito. 

INDÚSTRIAS "REGIONAIS-REGIONAIS" 

O colapso das importações que se segue à crise de 29 não foi 
superado ao longo da década seguinte e tampouco durante o perío
do de guerra.31 A renda interna no entanto volta logo a crescer 
ultrapassando o nível atingido em 1929, quatro anos depois. É lí
cito pois admitir que tinha início um período de insuficiência da 
oferta para inúmeros bens anteriormente importados. Este fenôme
no, que desata na zona central o processo de substituição de impor
tações, não poderia deixar de ter efeitos _sobre as regiões. Durante 
curto período, as indústrias na periferia não teriam a temer a com
petição externa e tampouco seriam ameaçadas pelas empresas cen
trais. Enquanto o "centro" atravessasse esta fase de introversão, 
haveria grandes oportunidades para o desenvolvimento de indús-

minuída durante a II Grande Guerra, quando se verificou uma autêntica 
"fome" .de manufaturas no país - sem que se pudesse sequer importar 
eqüipameritos para passar a atendê-la. 
30. Vide adiante o exame da experiência industrial da zona de colo
nização. alemã em Santa Catarina. 
31. A preços de 1939 e em milhões de cruzeiros, as importações bra
sileiras foram de 7 .441 em 1929. O valor mais elevado que elas atingi
ram deste último ano a 1945 (inclusive) foi de 5. 718 alcançado em 
1937. Estudio Económico de América Latina, 1949. 
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trias de âmbito regional. Isto será tão mais fácil quanto mais inte
grada seja a vida econômica das regiões. Em outras palavras, o 
desenvolvimento de empresas regionais exige, antes de mais nada, 
uma relativa unificação e diferenciação de grandes espaços perifé
ricos: a existência de regiões econômicas propriamente ditas. Na 
medida em que não se verifique tal integração, só há condições 
para o surgimento de empresas sub-regionais ou mesmo locais.32

, 

A "extroversão.'' dos grandes centros teria início nos anos 50, 
colocando de imediato em xeque as empresas de âmbito regional. 
Os grande troncos longitudinais, que promoveriam a ligação de 
São Paulo e Rio com a Bahia, Porto Alegre e Belo Horizonte, se 
encarregariam de lançar nas regiões os produtos centrais.33 É fácil 
admitir que muitas das indústrias que haviam nascido e crescido 
num Brasil eminentemente fragmentado não sobreviveriam à pres
são competitiva do pólo ( este seria o caso, por exemplo, de Úrh 
grande número de indústrias têxteis de âmbito regional· e sub-re
gional). Além de enfrentar as desvantagens anteriormente atribuí
das às indústrias regionais-nacionais, as empresas que ora examina
mos: 

haviam sido concebidas para mercados de reduzida ex:
pressão, o que supõe, em regra, a adoção de processos técnicos os 
mais modestos.34 Dificilmente poderiam ampliar escalas e renovar 
processos sem atravessar profundas alterações - em muitos casos 
de tal ordem que mais valeria a implantação de novas unidades: 

- deverão medir-se com empresas que sobreviveram à com
petição no próprio pólo e buscam estender nacionalmente · as suas 
vendas. 

o esquema que vem de ser apresentado servirá de pano de 
fundo para o exame a seguir, de certas experiências de industriali
zação descentralizada. Posteriormente o mesmo esquema será reto
mado e enriquecido para aplicação em outras experiências regio
nais. 

32. Esta afirmativa será mais adiante discutida e em certa medida 
"testada" pelo exame de certos casos de industrialização descentralizada. 
33. Sobre o extraordinário ritmo de crescimento do transporte rodoviário 
de longa distância no período, vide Quadros I e II de O Investimento em 
Transportes como Fator de Desenvolvimento Regional, de Josef Barat, 
publicado pela Revista Brasileira de Economia, setembro de 19691

• 

34. A relativa folga acarretada pelo período de insuficiência da oferta 
de manufaturas combinada com as dificuldades existentes pata a impor
tação de equipamentos foram fatores adicionais na ampliação de -brecha 
tecnológica entre as indústrias regionais e as (novas) indÍ'.istrias centrais. 
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Rio GRANDE DO SuL E BLuMENAu, 001s PADRÕES D& 
INDUSTRIALIZAÇÃO DESCENTRALIZADA 

As páginas que se seguem tendo o esquema anterior por aubs
trato apresentam um exame sumário de duas experiências indus
triais: a gaúcha e a blumenauense. Ao longo da exposição deverá 
se esclarecer esta estranha contraposição de um grande estado e 
um município de características muito especiais. 

Rro GRANDE DO SuL - O IMPASSE DE UMA INDÚSTRIA 
REGIONAL 

Em outro ensaio procurou-se evidenciar as duas matri.zee his
tóricas do Rio Grande do Sul - a pecuária da Campanha e agri
cultura colonial da Serra. Os dois Rio Grandes daí derivados vieram 
a caracterizar-se por distintas conformações sócios-econômicas.35 

Além de diversos em sua estruturação básica, tiveram eles escasso 
relacionamento ao longo de sua formação.36 Não obstante, aproxi
ma-os um destino comum que se presta mesmo à caracterização do 
Rio Grande do Sul dentro do todo brasileiro: a economia gaúcha 
sempre se orientou, fundamentalmente, pelo aprovisionamento do 
mercado interno. Esta tendência desponta ainda ao tempo da co
lônia, cresce no Império e se consolida na República Velha. Assim, 
importante trabalho datado dos primeiros anos deste século, após 
afirmar que o comércio exterior do Rio Grande do Sul era pouco 
relevante, adiciona: "em compensação, do ponto de vista do co
mércio de cabotagem, sua export�ção representa um valor mau; de 
'4 vezes superior ao de São Paulo" .37 O grau de abertura da eco
nomia gaúcha mantém-se particularmente elevado; cerca de 1/3 
do produto é remetido modernamente para fora do Rio Grande, 
sendo 90% para o resto do Brasil.38 

Pioneiro na divisão regional do trabalho, o extremo-sul do pais 
buscou permanentemente adaptar-se aos requisitos do mercado brn-

35. A Herança Regional no Desenvolvimento Brasileiro, vide também 
Fernando Henrique Cardoso, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meri
,wnal. 

36. Pierre Denis, BrazJl, capítulo XII. 
37. C. M. Delgado de Carvalho, Le Brésil Meridional - Étude Éco
nomique, pág. 505. 
38. Análise do insuficiente desenvolvimento econômico do Rio Grande 
'º Sul, Assembléia Legislativa, Boletim da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, 1965. 
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sileiro em formação. Isto não apenas estabelece uma linha de con• 
tinuidade que percorre a história gaúcha, quanto está na raiz de 
algumas de suas maiores conquistas e de seus mais sérios reveses. 
Esta é a grande premissa adotada na análise da formação gaúcha 
realizada em A Herança Regional na Economia Brasileira. No pre, 
sente ensaio uns poucos aspectos da história do Rio Grande serão 
revistos, meramente como subsídio ao exame do que há de espe• 
cífico na experiência industrial gaúcha .. 

Um importante fator explicaj:Ívo da formação de uma diversi
ficada base agropecuária no Rio Grande foi a alternância de pólÔs 
dominantes em sua economia. Sem maiores detalhes, lembremos 
que no auge do ciclo minerador, o Rio Grande é essencialmente 
exportador de muares e gado em pé; decadentes as minas, a eco
nomia rio-grandense tem seus centros econômicos deslocados para 
o norte, com desenvolvimento da agricultura cerealífera dos açoria
nos - a pecuária porém se defende mediante a adoção de novos 
processos de preparação da carne; decadente o trigo, a partir de 
1815, aproximadamente, a pecuária volta a constituir o setor dinâ
mico da economia gaúcha - tendo início o ciclo do charque que 
se estenderá até os anos 80; em torno desse período, a agricul
tura serrana impulsada pelas imigrações alemã e italiana volta a 
assumir a liderança no desenvolvimento da província.39 

Ao ter início o século XX encontra-se o centro-sul do país in
teiramente comprometido na aventura cafeeira. O Rio Grande apa
rece então como o estado "celeiro". Com a grande exceção do açú
car oriundo (predominantemente) no Nordeste, é o Rio Grande 
a origem por excelência dos alimentos industrializados, ou não, 
importados por São Paulo e até mesmo pelo Distrito Federal.40 

Dispondo de uma tal base primária, a indústria de beneficia
mento gaúcha viria a destacar-se no panorama nacional. Seguindo a 
ampla distribuição das atividades agropecuárias rio-grandenses, tal 
indústria achava-se distribuída por vários centros. "Os estabeleci
mentos industriais estão consideravelmente espalhados pelo estado; 
não há cidade que não tenha sua indústria ou indústrias" .41 As uni
dades essencialmente voltadas para a exportação no entanto apre-

39. Tais deslocamentos no centro de gravidade da economia se faziam 
acompanhar de outras tantas mudanças na distribuição da população 
dentro do Estado. Paul Singer informa que de 1780 a 1882, por exemplo, 
a região da Campanha passa de 8% a 36% da população rio-grandense. 
Op. cit., pág. 150. 
40. A própria Minas ainda se encontrava essencialmente voltada para o 
cal� eomo artigo de exportação. Rodolpho Jacob, Minas no XX.0 século. 

41. Delgado de Carvalho, pág. 488. 
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sentavam certa tendência à concentração, situando-se de preferên
·cia nos 3 maiores centros urbanos: Porto Alegre, Rio Grande e 
Pelotas. 

Ao longo da febre cafeeira dos anos 90, as "exportações" 
gaúchas cresceram aceleradamente. Para certos produtos o Rio Gran
de praticamente não tinha rivais, dadas suas peculiares condições 
climáticas. Às vantagens naturais somavam-se outras não menos im
portantes: a mão-de-obra ( e o pequeno empresariado) "colonial" 
tinha um treinamento europeu que lhe garantia marcada superiori
=dade frente ao trabalho ex-escravo que imperava em· outras áreas; 
:a estrutura agrária ( de base familiar) era outra fonte de vantagens 
·para o agricultor serrano gaúcho.42 

No fim do século havia sobretudo· um decisivo fator de mo
'.ffiento a,gindo em benefício do Rio Grande: o centro-sul estava 
possuído da obsessão cafeeira simbolizada pela expressão "o café 
dará para tudo". Esta era uma conjuntura na qual segundo BIAs 
· FORTES, Presidente do Estado de Minas, "A lavoura, como que 
vendo no alto preço do café a realização de seus desejos e espe
ranças, tem-se dedicado quase que exclusivamente a este gênero 
de cultura, sem se ocupar de cereais, nem mesmo como acessório. "43 

As PRIMEIRAS DIFICULDADES 

São bem conhecidos os resultados da descabida tentativa de 
.especialização acima referida. As repetidas crises da passagem do 
século devolveriam algumas regiões à agricultura diversificada. Mi
nas em particular veria o café cair de 72% para 38% de suas ex
portações entre 1898 e 1908.44 Readquiririam importância nas ex

. portações mineiras os derivados da pecuária, o fumo, certos gêne
ros como o feijão, o arroz etc. 

Ao retornar à sua vocação pecuária ( cerca de 7 O% da super
fície do estado é composta de cerrados e campos), e expandir uma 
agricultura relativamente diversificada ( e de reduzidos rendimen
. tos), Minas retornava às tendências dominantes na primeira meta
de do século XIX.45 Mas já agora em outras condições: seu isola-

.42. O significado da estrutura agrária colonial para o Rio Grande do 
Sul mudaria no entanto com o tempo. Vide Paulo Schilling, Crise Eco
'nômicri no Rio Grande do Sul, especialmente cap. 8. 
43. Singer, ob. cit., pág. 228. 
44. Singer, ob. cit., Tabela IV, pág. 227 . 

. 45. Francisco lglésias, Politica Econômica do Governo· Provincial Mi
neiro. (1835-1889). 
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mento fora vencido com a inauguração da rodovia União e Indús
tria em 1861, as partes meridional e central de seu território ha
viam sido cortadas por diferentes ferrovias. Além do mais, surgira 
um grande mercado consumidor em São Paulo, bem como crescera 
extraordinariamente o mercado carioca. O Estado iria pois disputar 
- com inegáveis vantagens em certos casos - o mercado "cen• 
tral" recém-surgido no país. 

Por trás de Minas entravam também na competição certas 
áreas do Brasil centrãl, já que uma fração das vendas mineiras lie 
gado não seria mais que uma reexportação de animais criados em 
Goiás e Mato Grosso. A perda de posição pela bovinocultura gaú
cha se revelaria, daí por diante, uma tendência ineh:itável. Em 
1909, estimava-se a existência de 5,7 milhões de cabeças no. esta-. 
do sulino - significando isto, aproximadamente, 20% do rebanho 
nacional. Neste momento, Minas Gerais contava com ·cerca de 3,5 
e São Paulo 0,74 milhões. Em 1920, o censo estimaria em 8,5 mi
lhões de cabeças o rebanho gaúcho, atribuindo a Minas e São-Paulo, 
respectivamente, 7,3 e 2,8 milhões.46 Vê-se assim que. o Rio Grande 
partindo de uma posição indiscutivelmente hegemôriica iria sendo 
substituído "na margem" por outras áreas. ·Esta constatação.-po0 

deria ser feita em outros planos: o fenômeno se repete. com a 
suinocultura, o milho, a uva e outros produtos. Em nénhuni deles 
logrou a economia gaúcha acompanhar a incessante expansão do 
mercado "central". 

O crescimento e diversificação progressivas da agrope_cuaria 
do centro-sul são a explicação primeira da perdll; de terreno das ka
nufaturas gaúchas no quadro industrial brasileiro. O extremo-sul 
induzido por uma poderosa base primária havia desde muito cédo 
jogado sua sorte industrial nas indústrias de beneficiamento; A re
gião central por sua vez só começaria a mostrar seus trunfos �· par-. 
tir da grande crise cafeeira de fins do século. O Rio Grande come
çaria então a pagar um alto preço pelo seu (precoce) intento de 
estabelecer no país uma divisão regional do trabalho. Sua· vulnera
bilidade decorria: 

- do elevado potencial para a agricultura de matérias-primas 
e de cereais de certas zonas nascidas sob a égide do café; 

- do permanente deslocamen!:o da fronteira agrícola, com in
corporação de áreas de nítida vocação pecuária; 

46. States-Man's Year Book, 1909, citado em Le Brésil Meridional, op. 
cit., pág. 449 e Censo de 1920. 
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� da inexistência de alternativas ·para zonas que mesmo com 
reduzidos rendimentos tinham que recorrer à pecuária e aos culti
vas de subsistência para atenuar os efeitos da crise cafeeira; 

e, enfim, da própria posição geográfica excêntrica do es-
tado.47 

o AVANÇO DA INDÚSTRIA "REGIONAL-REGIONAL" 

As fªcilidades creditícias e o crescente protecionismo que acom
panharam o nascimento da República deram em todo o país um 
arande impulso à indústria. Não apenas no Distrito Federal, mas 
também minoritariamente em certas regiões, surgiram indústrias 
voltadas para o mercado nacional. No Rio Grande do Sul as indús
:trias sediadas na cidade - porto do Rio Grande ( têxteis entre 
0utras) - ultrapassavam em regra o âmbito regional. 

A rica região colonial por sua vez havia conformado um ex
•tenso e variado mercado, que induziria o surgimento de- indústrias 
tipicamente regionais. A capital do estado era o centro natural des
ta incipiente formação industrial. Por ela convergia o excedente 
gerado pela agricultura colonial; ali chegavam as encomendas do 
próspero comércio das colônias. 

Já no início do século era notável a diversificação das indús
trias estabelecidas na capital gaúcha. A indústria de Porto Alegre 
"produz o bastante para prover todo o estado e torná-lo indepen
dente" ... diria um estudioso da época. E não se tratava apenas de 
estabelecimentos transformadores de produtos da região ( indústrias 
de pastas alimentícias, biscoitos, cerveja, fumo, calçados, malas etc.). 
Havia ainda um grande número de empresas que adquiriam maté
,rias-primas fora do estado, tendo em vista a produção local de 
artigos anteriormente "importados" ( indústrias têxteis, de chapéus, 
gravatas, chocolate, cristais, produtos químicos, artigos de metal 
etc.} .48 Assim, pari passu com a sua afirmação agropecuária, o ex· 

47. A ligação ferroviária com São Paulo, inaugurada em 1910, viera 
cle início favorecer (genericamente) as exportações gaúchas. Não po
demos pois concordar com Singer quando afirma (op. cit., pág. 178), re
forindo-se à inauguração da via férrea: "A partir deste momento sofre 
a indústria rio-grandense as vicissitudes da competição no mercado ·na• 
cional". Ora, o Rio Grande tinha então muito a ganhar com o baratea
mento dos transportes internos, já que o estado mantinha um grande 
superavit em suas relações comerciais internas (compensando em suas 
trocas internacionais). Vide Delgado de Carvalho, op. cit., a partir da 
pág. 499. 
48. Delgado de Carvalho, op. cit., pág. 488. 
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tremo-sul ia criando um parque de indústrias de dimensões regio
nais. Muitas destas indústrias estavam abrigadas pelo protecionis
mo republicano49 

- e pela própria debilidade ou insuficiência das 
indústrias orientadas pela substituição de importações, sediadas em 
outros pontos do país. Outras, elaborando localmente matérias-pri
mas procedentes de outros estados, estavam naturalmente mais ex
postas à competição inter-regiões. 

Das indústrias anteriormente citadas as que primeiro sofreriam 
a pressão concorrencial de outras áreas seriam aquelas voltadas para 
o mercado extra-re_giqnal. Em _particular, as indústrias têxteis do 
Rio Grande ( importadoras de matérias-primas) dificilmente pode
diam devolver seus produtos aos mercados centrais em condições 
competitivas.50 

Assinalado o relativo insucesso das (poucas) indústrias . regio
nais-nacionais gaúchas ( associado ao declínio industrial da cidade 
- porto do Rio Grande) voltemo-nos para o importante conjunto 
de empresas propriamente ditas regionais. 

A ameaça constituída pelo poder competitivo das demais re
giões era neste caso muito inferior. Ao invés de ter contra. si custos 
de transporte, eles são agora uma barreira em favor dos estabele
cimentos da região. Outros fatores ainda favorecem as indústria� 
regionais, notadamente certas facilidades derivadas da comerciali
zação in loco e da adaptação ao gosto regional. 

O longo período de restrição da oferta de manufaturas que 
se estende de 30 a 45 teria necessariamente de dar novo !!lento às 
indústrias de substituição regional de importações. Além da con
tração das importações, verificava-se então acentuado declínio no 
comércio de cabotagem - sem que os transportes terrestres se de-
senvolvessem compensatoriamente. 

As indústrias que proviam localmente os artigos anteriormen
te importados encontravam-se em suma "fisicamente" protegidas; -
vantagem que se somaria à demanda altamente dinâmica que ca
racteriza os mercados destes bens. 

49. � de notar-se que em 1908, o Rio Grande respondendo por 2,2% 
das exportações brasileiras realizava 8,7% das importações do país. Isto 
se compensava no comércio interno onde o Rio Grande tinha muito a 
oferecer e pouco a adquirir. Delgado de Carvalho, op. cit., pág. 506. 
50. Há que assinalar entre outras exceções o caso das indústrias Renner 
(cujos interesses estão centrados em Porto Alegre), que tiveram um 
crescente sucesso no mercado nacional. Este grupo havia no entanto des
coberto desde cedo uma das únicas "saídas" para a difícil sobrevivência 
de . indústrias nacionais na periferia: a venda de artigos especializados, 
em regra, de qualidade superior. Vide adiante o exame da experiência de 
Blumenau. 
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Voltadas para o atendimento de mercado regional, as indús
trias gaúchas de substituição de importações tentavam desenvolver 
uma estrutura de oferta compatível com um mercado relativamente 
amplo e inatendido. Não podendo obviamente manter o passo com 
a região central em seu acelerado processo de diversificação, bus
cavam, não obstante, reproduzir em miniatura e com muitas insu
ficiências a estrutura industrial que ali vinha sendo montada. Tal 
propósito contribuía para dispersar recursos e multiplicar posições 
de controle quase monopolístico de mercado. Dada a insuficiência 
da oferta, tudo era permitido: escalas de produção insatisfatórias, 
procéssos-técnicos ultrapassados, formas arcaicas de cõmercialização, 
propriedade em regra familiar, notoriamente "fechada" etc. As 
próprias deficiências da infra-estrutura regional de serviços básicos 
eram pouco sentidas. 

o TÉRMINO DO ISOLAMENTO GAÚCHO E SUAS IMPLICAÇÕES 

A pressão competitiva exercida sobretudo pela indústria paulis
ta ·iria se fazendo sentir, gradativamente, à medida que avançavam 
os anos 5 .0. Dificilmente no entanto se poderia apreciar o impacto 
das melhores condições de transporte sobre o todo da indústria 
gaúcha. A queda da barreira dos transportes favorecia ( em princí
pio) às exportações gaúcha. Ora, a venda externa é um elemento 
fundamental na determinação do nível de atividade no estado.51 

Nestas condições, o avanço do sistema de transportes desde que 
permitisse a recuperação ou conquista de mercados extra-estaduais, 
favoreceria duplamente a indústria local: primeiro, porque muitas 
das exportações sofrem um processo de transformação industrial no 
próprio estado; a seguir, porque o nível de renda interno é o prin
cipal determinante de sorte das indústrias voltadas para o merca
do regional. Por conseguinte, somente uma análise de casos pode
ria evidenciar (distinguir) os efeitos, num sentido ou noutro, da 
queda de barreira dos transportes. Complica ainda o quadro sob 
análise, o fato de que 1955 em diante, a triticultura (sendo esta 
a principal lavoura gaúcha e um importante elemento na determi
nação do nível de renda do estado) nacional entrou numa longa 
e profunda crise de que só se recuperaria na segunda metade dos 
anos 60. Este seria mais um fator - de caráter autônomo, já que 

51. O Rio Grande do Sul exporta cerca de 60% dos bens que produz. 
Na sua quase totalidade (90%) as vendas se destinam ao resto do país. 
Análise, op. cit., pág. 23. 
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o recuo da triticultura nada tem a ver com a evolução do respecti
vo mercado - depressivo, a confundir os efeitos da maior inte
gração do Rio Grande do Sul no todo nacional. 

Sem chegar pois a comprovar nossa hipótese de que as indús
trias nascidas e crescidas num Rio Grande relativamente isolado e 
carente de manufaturas, dificilmente sobreviveriam aos impactos 
derivados da integração, acrescentemos tão-somente que a indústria, 
como de resto, o todo da economia estadual entrariam num perío
do de estancamento a meados dos anos 50.52 Possivelmente gran
de parte da e'xplicãção estaria· no plano externo: as exportações 
gaúchas ( beneficiadas ou não) iam sendo substituídas por vendas 
de outras áreas ( Paraná, Goiás, Mato Grosso) recém-incorpora
das; o antigo mercado cativo estadual ia sendo invadido pelas im
portações procedentes de São Paulo e de outros estados.53 As in
dústrias regionais tinham que acatar as novas regras do jogo. Ou 
se tornavam "nacionais" ( não necessariamente pela conquista de 
mercados extra-regionais e sim pela adoção de padrões de tecnolo-

52. Como reflexo desta desaceleração em meio ao rápido crescimento 
do país, o Rio Grande perdeu consideravelmente terreno na economia 
nacional. Sua produção agrícola cairia de 12,3% a 11,6% do total na
cional no período que vai de 1953 a 1961. Nestes mesmos anos, a pro
dução industrial gaúcha teve sua participação reduzida de 8,5% para 
6,6% do total nacional. Dados extraídos das Contas Nacionais Atuali
zadas, Conjuntura Econômica, n.0 6, 1970. 
53. O trabalho aqui referido, Análise do Insuficiente Desenvolvimento 
Econômico do Rio Grande do Sul, busca mostrar que as causas da es
tagnação gaúcha são "endógenas" e não "exógenas" (com o que se pro
cura negar a posição de outros analistas, como por exemplo, Paulo 
Schilling, op. cit.). Investe, no entanto, a nosso ver contra falsas expli
cações externas da crise gaúcha. Procura por exemplo demonstrar que 
não haveria "diminuição da procura externa por encolhimento dos mer
cados compradores". Ora, este não parece ser o problema: as exporta
ções gaúchas poderiam estancar porque outros Estados iriam ampliando 
sua participação nos mercados centrais e substituindo "na margem" o ex
tremo-sul. Da mesma forma, a pressão competitiva sobre o estado po
deria limitar seriamente a "fronteira" de inversões possíveis e convenien
tes no Rio Grande. A permanente incorporação de novas áreas agríco
las aliada à sufocante proximidade de São Paulo são dois freios externo& 
fundamentais, não examinados naquele documento. Nada disto· implica, 
contudo, que o estado não possa ter respostas próprias (internas) à crise. 
Afinal, o Paraná só poderá substituir o Rio Grande em certos casos, e 
ainda aqui, desde que o último estado não consiga aprimorar suas técni
cas e elevar seus rendimentos. O economista Luís Antônio Fayet fez 
em 1967 uma conferência em Curitiba na qual chamava a atenção para 
o que chamou de "autofagia" na região sul. Mostrava então, através 
de exemplos, como o Paraná vinha de há muito subtraindo mercados ao 
Rio Grande - fenômeno que teria se acelerado com o processo de erra
dicação do café então em curso. 
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gia, comercialização etc., similares aos de seus concorrentes:} ou 
admitiam a progressiva perda de seus mercados tradicionais. 

CRISE: SUMÁRIO CONFRONTO COM o NORDESTE 

O estudo do Rio Grande do Sul mostra com eloqüência as 
sucessivas ( e progressivas) dificuldades enfrentadas por uma região 
que buscou definir seu perfil agroindustrial sem ter em conta o 
potençial p_rodutivo de -outras regiões e a integração futura do mer
cado nacional. As indústrias gaúchas, além de seus problemas pró
prios, teriam de arcar- com o ônus de constituírem elos superiores 
de cadeias produtivas débeis a partir da própria base. E mais: se 
não há outro remédio para o Rio Grande que a modernização e 
reestruturação setorial de sua agricultura ( em busca das vantagens 
comparativas ditadas por um quadro nacional redefinido), o pro
cesso tem de ser particularmente doloroso. Tanto mais, quanto mais 
comprometida a indústria regional, com a base agropecuária a ser 
corrigida.64 Frente a este tipo de problema, aliás, a agricultura se 
mostra com freqüência mais versátil que a indústria, sendo-lhe 
mais fácil recuar e/ ou reconverter o uso de seus fatores. 

As considerações anteriores levam a pensar num confronto 
Nordeste versus Rio Grande. A falência da indústria tradicional do 
Nordeste aí es_tá para comprovar a debilidade da velha indústria pe
riférica, implantada sobre a ( também velha) agricultura. E o êxito 
do "Novo Nordeste" também aí está para indicar um dos poucos 
caminhos abertos na atualidade à indústria das regiões.M 

O Nordeste, além de tornar-se área preferencial, beneficiada 
de diversas formas pela política federal, dispunha de uma outra 
"vantagem" sobre o Rio Grande. O baixíssimo nível de renda per 
capita aí imperante, a inarticulação da região e a crise crônica que 
o persegue de há muito, impediram o surgimento de uma diversi
ficada indústria de caráter regional. Caso esta houvesse surgido, a 
região estaria atravessando mais uma grave crise imposta pela pressão 
competitiva exercida pela região central.56 Mas o Nordeste, contra-

54. No Rio Grande do Sul, o setor primário "produz matérias-primas 
para quase 70% da indústria". Análise, op. cit., pág. 22. 
55. Sobre suas implicações, vide O Desenvolvimento Recente do Nor
deste, parte final. 
56. A referida pressão competitiva tem caracter.ísticas próprias: tra
ta-se do desigual embate entre grandes empresas centrais - com fre
qüência filiadas a companhias estrangeiras - e empreendimentos locais, 
propriedade familiar de poderosas fortunas regionais. Seria importante 
ter em conta ru, peculiaridades desta disputa. Ela não apenas tem 16rias 
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riamente, "acumulou atraso" e pode agora lançar-se (beneficiado 
por uma série de favores) em "busca do tempo perdido". Mas, re
pitamos, a crise de sua indústria tradicional mostra que lá também 
a integração e a modernização que varrem o país a partir do$ 
grandes núcleos industrial-financeiros do centro-sul pouco aprovei
tam dos embriões industriais porventura existentes na periferia. 

O quadro abaixo revela que na difícil década dos · 50 ( tanto 
para o Nordeste quanto para o Rio Grande) as indústrias não tra• 
dicionais cresciam muito mais rápido no Nordeste que no extremo
sul { ainda não existiam contudo o_s favores fiscais que beneficiariam 
o Nordeste posteriormente). O Rio Grande, além de não ter tan
tas oportunidades inexploradas ( e ter, sim, uma maior proporção 
de indústrias inviáveis no contexto nacional unificado), não dispu
nha dos recursos naturais de que tanto necessitava a indústria cen
tral na última etapa de sua integração vertical.67 

TAXAS DE CRESCIMENTO NO PERÍODO 194·9/5958 

Brasil Nordeste Rio Grand, 

Minerais não metálicos . . . .  8,6 10,5 6,7 
Metalúrgica . . . . . . . . . . . . . . .  12,0 8,0 7,1 
Mecânica . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,0 13,7 7,0 
Materiais de transportes . . .  23,5 25,1 18,1 
Papel e papelão . . . . . . . . . .  12,8 21,0 11,9 
Produção de madeira . . . . . .  6,1 18,2 1,2 
Química . . . . . . . . . . . . . . . . .  14,9 18,4 18,5 
Produtos farmacêuticos e me-
dicinais . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,2 1,3 
Couros e Peles . . . . . . . . . . . .  7,4 7,4 5,4 

Não há que equivocar-se: a maior velocidade de crescimento 
do Nordeste reflete mais o vazio anterior que um pujante movi
mento de industrialização ( que só viria, carregado de deformações 
nos anos 60). Aliás, as indústrias nordestinas acima listadas par
tem de uma base irrisória e aquelas que tinham maior peso tive--

implicações sócio-econômicas, como não deverá reproduzir-se futuramente 
(vale dizer, a concorrência inter-regional após o término deste proces,o 
"seletivo" se fará em outros termos). 
57. Este tema será retomado, por ocasião do exame da Zona Metalftr
gica mineira. 
58. Análise, op. cit., Quadro IV-1, pág. 96 e Sudene para o Norde,•. 
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ram um comportamento medíocre. A têxtil por exemplo cresceu a 
2% ao ano ao longo da década. 

Tanto no Rio Grande quanto no Nordeste, o crescimento mui
to mais acentuado das não tradicionais assegura uma crescente in
dependência da indústria frente à agropecuária regional. Mas no 
Nordeste ( como em Minas, examinada a seguir) isto reflete uma 
mudança pela qual a indústria adquire novas bases e entra em 
sintonia com o todo nacional. O Rio Grande, porém, sem atrair 
como o Nordeste um vultoso fluxo de inversões "centrais", e sem 
dispor de recursos naturais càpazes de complementar a báse indus
trial do pólo, não consegue redefinir-se e descobrir sua personali
dade industrial no Brasil moderno ( de forma a não chocar-se, pelo 
contrário, beneficiar-se da expansão e diversificação industrial em 
curso no "triângulo" São Paulo-Rio-Belo Horizonte) . Nes
tas condições, sua reafirmação frente à economia brasileira fica 
mesmo na dependência da recuperação da base agrícola de que dis
põe com aproveitamento intensivo daqueles poucos ramos em que 
o estado goza de vantagens comparativas "irredutíveis" e a concen
tração em certas indústrias com possibilidades "nacionais" - que 
o ajudem a libertar-se, definitivamente, da ilusão de uma indústria 
" regional". 

BLUMENAU: UMA EXPERIÊNCIA BEM-SUCEDIDA DE INDÚSTRIA 
REGIONAL-NACIONAL 

O caso que vamos examinar a seguir é sem dúvida bastante 
peculiar. Interessa no entanto, e muito, por sua excepcional capa
cidade de inserção na moderna 'industrialização brasileira - que 
tão poucas chances oferecia às regiões. Sua importância como cen 
tro industrial periférico será mais adiante apontada e qualificada. 
Em se tratando de uma experiência sub-regional de proporções re
lativamente diminutas, é bem possível que o válido para ela não o 

_ seja para regiões de grande peso econômico-demográfico. Isto não 
é porém um empecilho para o nosso estudo, pelo contrário, favore

. ce a compreensão das dificuldades enfrentadas pela "industrializa
ção descentralizada." 

A CARACTERÍSTICA FRAGMENTAÇÃO CATARINENSE 

O Estado de Santa Catarina apresenta muitas semelhanças con 
o Rio Grande do Sul. SINGER,59 realçando esta similitude, diria 

· 59. Op. cit., págs. 85 e 86. 
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!Ambos possuem agricultura de mercado interno relativamente de
senv<lfvida em bases capitalistas. As principais culturas são as mes
mas: trigo, arroz, milho. Em ambos os Estados se destaca a suino
cultura, amparada em extensa indústria de banha e derivados do 
porco. A estrutura da propriedade do solo também é semelhante. 
Em ambos os Estados coexistem áreas de pequenas propriedades 
de lavoura e áreas de grandes propriedades dedicadas à pecuária ... 
Finalmente, a indústria de ambos os Estados surge a partir do mer
cado interno constituído principalmente por pequenos camponeses 
independentes e se dedisa primordia_lmente à produção de. bens de 
consumo. Os principais ramos da indústria catadnense são: alimen- -
tação, têxtil, madeira e mobiliário." Destas analogias, conclui S1N
GER que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina "formam um único 
complexo, que se relaciona de maneira idêntica com o centro ( São 
Paulo e Rio) ". Haveria apenas que ressaltar "duas diferenças". O 
Rio Grande é muito maior em área e população e não obstante 
possui um mercado muito mais integrado. Estes dois fatores cons
tituem "outras tantas vantagens relativas" do Rio Grande. 

Como se verá a seguir, sem negar as premissas de SINGER, 
chegaremos a conclusões profundamente distintas, sugerindo mes
mo a existência de dois· "padrões de desenvolvimento industrial.,. 
Sua caracterização ajudará a compreender tanto os sérios proble
mas que vêm sendo enfrenta<los pela indústria gaúcha, quanto os 
êxitos consideráveis obtidos pela zona de colonização alemã em 
Santa Catarina. 

Comecemos por negar a existência de uma economia catari
nense. O estado ( como assinala o próprio SINGER) é fundamen • 
talmente desintegrado.60 Industrialmente, poderíamos distinguir (na 
atualidade) três zonas: a de colonização alemã, que quase mono
poliza as indústrias têxteis e mecânicas do estado; o litoral sul do
minado por explorações carboníferas; o centro e o oeste, onde se 
encontram de preferência as indústrias madeireira e de alimentos.61 

Admitida a escassa articulação econômica deste todo políti
co-administrativo e tendo presente a reduzida massa demográfica 
do Estado, procuraremos indagar que influência tiveram estes con
dicionantes sobre a evolução das indústrias surgidas �m Santa Ca
tarina. Não faria sentido referir-se a uma "indústria ca:tarinense". 
Assim sendo, concentraremos nossas atenções sobre uma fração 

60. Já no início do século, tal característica chamava a atenção de Del
gado de Carvalho, que dividiria o estado em 5 sub-regiões. Op. cit., págs. 
305 e seguintes. 
61. Estudo Geográfico das Indústrias de Blumenau, Armen Mamigo
nian, Revista Brasileira de Geografia, julho-setembro de 1965. 



114 7 ENSAIOS SOBRE A ECONOMIA BRASll.,BmA 

.relativamente autônoma do estado, o município ( e áreas imediata
mente próximas) de Blumenau. Façamos, de início, uma sumária 
evocação da história econômica da área. 

o PROBLEMA DO MERCADO 

As zonas de colonização alemã em Santa Catarina se formaram 
.a partir de meados do século XIX. O emigrante chegava e com 
sua fawília passavq a viver n1,1ma pequena proprtedade onde de
.senvolvia uma intensa e diversificada atividade econômica. Dada a 
.abundância de boas terras, a colônia gozava desde o início de uma 
relativa fartura. Seu problema fundamental era o escoamento do 
excedente.62 Num relatório sobre o estado da colônia publicado 
em 1883, lê-se: "os camponenses sufocam no seu próprio exceden
te, para o qual não encontram escoadouro" .63 Frente às dificulda
<les inerentes a tal situação seriam tentadas duas soluções: a di
versificação das atividades mediante o desenvolvimento artesanal
manufatureiro, e as exportações. 

A primeira solução oferecia indubitavelmente certas possibi
lidades; dadas a riqueza média dos colonos e o adestramento tra
zido por muitos da Europa. Esta semente industrial encontraria 
porém muito cedo os seus próprios limites, ditados pelas dimen
sões do mercado colonial e pelo seu profundo isolamento no seio 
.de uma região de escassa densidade demográfica. O crescimento 
artesanal-manufatureiro, voltado para o mercado local, constituiu 
no entanto uma importante "frente" de expansão para as colônias, 
possivelmente até a I Grande Guerra. 

A segunda solução, exportar, era sem dúvida mais promissora. 
Assim sendo, não obstante mantida uma considerável diversifica
ção de atividades visando a cobertura das necessidades locais, os 
colonos empenharam-se na conquista de mercados "externos". Não 
obstante a saída natural para o mar, oferecida pelo rio Itajaí, Blu
menau começava então a enfrentar um de seus mais típicos e mar
,cantes problemas: o custo relativamente elevado do transporte de 

62. A ampla disponibilidade de terras inocupadas levava os núcleos a se 
expandirem em várias direções. Assim, os alemães de Santa Catarina, em 
busca de novas terras, não tardariam a atingir a fronteira e mesmo pe
netrar no estado do Paraná. Este movimento era, em certa medida, um 
fator contrário à mercantilização das zonas "coloniais". Delgado de Car
valho, op. cit., págs. 282-3 . 
.63. Citado por Paul Singel', op. cit., pág. 111. 
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seus produtos para os grandes centros consumidores. Tal barreira 
praticamente vedada a área à exportação de produtos de baixo va
lor. Os artigos de exportação seriam de início: manteiga, queijo, 
carnes preparadas, couro e fumo.64 A solução encontrada favore
cia, pois, à agricultura especializada e às (respectivas) indústrias de 
beneficiamento. 

Não obstante, a produção de artigos relativamente nobrei, 
Blumenau jogava a sorte de sua indústria nascente sobre a incerta 
base constituída por uma agricultura mal localizada em relação �oi 
grandes mercados de alimentos. Já no início do século a fragilidade 
da posição de Blumenau ficava patente: "Estes produtos, cujo es
coamento se faz principalmente nos mercados do Rio de Janeiro e 
Santos, sofrem hoje a concorrência ativa que faz a Blumenau o Es
tado de Minas, que graças à sua proximidade e à sua riqueza, inun
da a capital federal de seus artigos de laticínios" .65 

Durante algum tempo, porém, o Vale do ltajaí ainda poderia 
contar com crescentes oportunidades no mercado centrai.- É que 
do início do século à I Grande Guerra, o Brasil praticou intensa
mente a substituição de importações na faixa dos alimentos pre
parados ( e de certos- gêneros básicos, como o arroz). A eufórica 
expansão cafeeira dos anos 20, (impondo uma pausa na diversifi
cação agrícola do centro-sul datada do início do século), por sua 
vez, daria novo alento às exportações catarinenses. De 1923 a 26, 
as exportações blumenauenses, que já vinham crescendo anterior
mente, aumentam de 66%, -recebendo forte impulso a agricultura 
especializada e as indústrias de beneficiamento.66 Mas este cami
nho, repitamos, não poderia levar longe a remota zona colonial ca
tarinense. Se Blumenau insistisse nesta linha de desenvolvimento 
haveria de enfrentar brevemente graves problemas. E não seriam 
apenas dificuldades conjunturais, já que com a grande crise iniciada 
em 29, a base primária do centro-sul retomaria o movimento de 
diversificação, esboçado no início do século em prejuízo das "ex
portações" periféricas. <>7 É frente a este quadro que se deve traçar 
o perfil próprio de Blumenau. Veremos, então, como aquela- área 
logrou amplamente escapar aos problemas que se abateriam sobre 
outras regiões. 

64. Além da madeira que, não satisfazendo a exigência anterior, contava 
na área com vantagens excepcionais. 
65. Delgado de Carvalho, op. cit., pág. 311. 
66. Dados extraídos de "Centenário de Blumenau" e apresentados por 
Sjnger, op. cit., pág. 121. 
67. A Herança Regional no De�em,olvimento Brasileiro. 



116 7 ENSAIOS SOBRE A EOONOMIA BRASILEIR.l 

A BuscA DE UM CAMINHO PRÓPRIO 

A colônia blumenauense em sua evolução havia inicialmente 
explorado dois caminhos: o artesanato diversificado para o atendi
mento das necessidades locais, e a exportação de produtos primá
rios elaborados. Até aqui, nada de novo, podendo mesmo dizer-se 
que a colônia marchava, como qualquer outra área, para a crise 
periférica que acompanha a moderna industrialização. Mas, justa-· 
mente, ao terem início os anos 30, começam a surgir novas ten
dências que permitirão à área evitar problemas futuros. E isto po-
deria -ser patenteàdo em diferentes planos. 

Dada a desarticulação e a rarefação de Santa Catarina, o arte
sanato da zona de colonização alemã não tinha praticamente pos
sibilidade de evoluir para a formação de um complexo de indús
trias "regionais" .68 Ou seja, à parte a precária improvisação arte
sanal de certos bens, Blumenau, Joinville ou a capital do estado 
não tentaram, converter-se em centros industriais voltados para o 
( débil e fragmentado) mercado do meio-sul. · 

Vedada a saída regional, poucas indústrias poderiam prospe
rar69 e, neste caso, tentavam, na medida de suas forças, penetrar 
nos mercados paulista e carioca. Suas chances se restringiam, na
turalmente, à produção de "bens superiores" (para minimizar as 
implicações da barreira dos transportes) e nesta faixa seriam lan
çados de preferência produtos sem similar nacional.7° Assim fa. 
zendo, Blumenau antecipadamente incorporava um dos mecanis
mos mais característicos da moderna industrialização brasileira: o 
crescimento por diversificação. Sua opção se tornara particularmen 

68. Era bem distinta a situação no Rio Grande do Sul: "no sul do 
estado encontramos um grande cinturão de pastagens devotadas à criação 
de gado e às cidades onde a carne é industrializada. Esta região está 
se tornando, mais e mais, dependente da região colonial, que envia 
seus produtos por água através da lagoa". Pierre Denis, op. cit., pág. 302 
(este livro foi publicado em 1910). Além do mais, haveria que ter em 
conta a maior quantidade de emigrantes que se destinaram ao Rio Gran
de, determinando que o próprio mercado colonial fosse de maiores di
mensões. 
69. Dentre as indústrias blumenauenses que fracassaram contam-se as 
de fósforos, cerveja e charutos. Mamigonian, op. cit., pág. 416. Singer, 
op. cit., pág. 130. 
70. Algumas das empresas que logo assumiriam um caráter nacional 
provinham no entanto de pequenos estabelecimentos que antes da I Grande 
Guerra se limitavam a explorar o mercado local. Exemplos: Hering e 
Garcia. Marnigonian, op. cit., pág. 394. 
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te oportuna a partir do colapso das importações verificado em / 
1929. Sendo os artigos leves de consumo praticamente banidos k 
pauta de importações e não havendo similares nacionais, os pionei-
ros blumenauenses tinham diante de si as melhores perspectivas. 
É como se a indústria local atacasse e levasse às últimas conseqüên-
cias a advertência ( e críticas) feita por PANDIÁ CALÓGERAS em 
1928 à têxtil nacional (já então) em crise: os fabricantes de teci-
dos "somente após anos de pesadas tarifas começam a pensar em 
produzir artigos finos, tendo-se contentado até agora" com produ-
tos inferiores para os quais eles contaram com "o monopólio do 
mercado doméstico" .71 

A PERSONALIDADE MANUFATUREIRA DE BLUMENAU 

Arrolamos a seguir alguns ramos industriais que personificam 
Blumenau no panorama industrial do país. Em todos os casos a 
seguir referidos, Blumenau controla fração considerável do merca-
do nacional. 

Deve-se àquela área industrial mais da metade da produção 
nacional de tecidos felpudos ( toalhas, conjuntos de praia e roupões 
de banho) e de malhas brancas; mais de 30% da gaze medicinal 
produzida no país; e mais de 30% das etiquetas bordadas. Em 
outros ramos a busca da qualidade e da especialização são igual
mente marcantes. Blumenau produz 100% das gaitas, acordeões 
pequenos e pianolas nacionais; é grande produtor de peças de aço 
de substituição cm máquinas; e controla 20% do mercado brasi
leiro· de pás. Em muitos destes ramos, (como também na produ
ção de porcelana, amperímetros, voltímetros e termômetros), Blu
menau teve uma função pioneira no país.72 

A indústria blumenauense produz para o país como um todo: 
no início dos anos 60, estimou-se em cerca de 80% a proporção 
do produto destinada ao mercado nacional.73 Trata-se, em regra, 
de artigos acabados para a produção dos quais Blumenau recebe ma
térias-primas, peças e produtos semi-acabados de todo o Brasil. A 
independência frente aos recursos naturais da área é de tal ordem 
que levou um observador a afirmar que, localmente, "as indústrias 

71. · Stanley Stein, The Brazilian Cotton Manufacture, pág. 117. 
72. Singer, op. cit., pág. 130 define com precisão estas características 
da indústria blumenauense. 
73. Mamigonian, op. cit., pág. 454. 
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não puderam contar senão com a água"! Esta última característica 
--..._ leva portanto ao limite o contraste entre as indústrias blumenauen

ses _( e não catarinenses )74 e as indústrias de Porto Alegre, Pelotas. 
Cax�s, ou seja, genericamente, gaúchas. 

Por não ter pretendido estabelecer seu império tendo por base 
uma única região, as indústrias de Blumenau ( em sua maioria) só 
têm a ganhar com a crescente integração do mercado nacional de 
manufaturas. Por haver, preventivamente, evitado a competição no 
mercado nacional, ·não têm muito a temer com o desenvolvimento 
industrial de outras áreas. E mais, por ter se lançado em faixas 
"superiores" dos mercados têxtil e de outros bens de consumo, 
Blumenau não enfrenta o problema da baixa elasticidade-renda de 
demanda que a par de outros obstáculos bloqueia o caminho das 
indústrias leves de outras áreas. Dirigindo-se, preferencialmente, 
aos consumidores de rendas médias e altas a indústria blumenauen
se só tinha a ganhar com o caráter excludente do desenvolvimento 
brasileiro. Seu estilo contrasta ao máximo, neste particular, com 
o verificado na tradicional indústria nordestina.75 Dado o que pre
cede, não podemos concordar com SINGER, op. cit., ao afirmar que 
o desenvolvimento de Blumenau se encontra "diante de um impas
se" dado que sua especialidade, a indústria têxtil, "apresenta, na
cionalmente, taxas de expansão cada vez mais débeis" .76 A espe
cialização em produtos de alta qualidade, bem como a versatilidade 
da indústria da área77 permitem atingir faixas dinâmicas de mer
cados globalmente estancados - e, incidentalmente, asseguram cer
tas condições para o ingresso no mercado externo. Nada disto im
plica, porém, em negar a existência de sérios problemas, atuais e 
futuros - talvez mesmo crescentes. 

74. Como foi dito, Santa Catarina não é uma reg1ao econômica mas 
uma composição de sub-regiões nitidamente diferenciadas e pouco rela
cionadas. A zona de colonização alemã não tem grande peso no estado; 
tal fato explica a importância das indústrias alimentares e madeireira 
naquela unidade federada. Assim, em 1962, a indústria têxtil era (pouco) 
superior às de alimentos e madeira e a metalúrgica (concentrada em 
Joinville) aparecia em 4.0 lugar. Paulo Fernando Lago, Santa Catarina, a 
Terra, o Homem e a Economia. 
75. O Desenvolvimento Recente do Norde:rte, adiante. 
76. Singer, op. cit., pág. 139. Tampouco poderíamos aceitar como uma 
séria desvantagem (para uma indústria essencialmente nacional) a limi
tação do mercado local "pelo excessivo fracionamento da propriedade 
agrícola". 
77. Vide adiante comentário referente à relativa autonomia técnieà dai 
empresas. 
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Antes de mais nada, há que ter em conta que a personalidade 
industrial da área, tão adaptada à "moderna industrialização bra
sileira", pode não se ajustar tão bem às características que vêm 
sendo adquiridas pela economia brasileira, a partir da longa e 
profunda crise verificada a meados dos anos 60. Em particular, 
poderiam passar a prejudicar a indústria local, certos fatores que 
até recentemente a favoreceram. Para desenvolver esta hipótese de
vemos, no entanto, trazer à luz outras características da indústria 

de Blumenau.78 

As indústrias blumenauenses são, em regra, extraordinaria

mente integradas, verticalmente. As empresas têxteis, por exemplo, 
produzem com freqüência seus próprios teares e peças de reposição 
( e mais de uma vez chegaram a tentar o plantio de algodão na 
1itoml). Da mesma forma, em vários casos, as indústrias possuem 
oficinas mecânicas, carpintarias e produzem suas próprias embala
gens. O alto grau de integração assim obtido reduz a dependência 
"externa", assegurando inclusive uma considerável autonomia téc
nica às empresas. Isto garantia em outras épocas a continuidade do 

trabalho (notoriamente, ao longo da II Grande Guerra) e criou 
urna sólida base para a tomada local de decisões. Este último fator 
é fundamental na sustentação de certas características da indústria 
local: a busca da qualidade e a diferenciação de produtos. 

A integração alcançada pela indústria blumenauense deixaria 

no entanto de ser uma vantagem, à medida que o avanço do sis
tema de transportes "aproximasse" as fontes provedoras de insu
mos. Passaria mesmo a prejudicá-la, desde que dificultasse a absor
ção de recursos ( inclusive tecnologia) provenientes de outras área� 
e setores. Com efeito, se o crescimento industrial brasileiro cada 

vez mais se inclina pela renovação tecnológica e pelo permanente 
lançamento de novos produtos, acompanhado de grandes campa
nhas comercial-propagandística, o relativo "fechamento "79 da in-

78. A propósito não nos parece válido, neste contexto, realçar os clás
sicos problemas do sul do país em matéria de transporte e energia. Estei, 
se não frearam a indústria blumenauense até recentemente (com exce
ções, como por, exemplo a Eletro-Aço Altoria, vide Mamigonian, op. cit.� 
com menos razão tendem a freá-la no futuro dada a gradativa superação 
dos tradicionais estrangulamentos em energia e transporte da área 
79. O caráter familiar da propriedade industrial bl�enaulc:nse não 
obstante tendente a concentrar a riqueza em poucas mãos não teve o efeito 
esclerosante que o acompanha em outras experiências dado o próprio 
estilo de crescimento industrial da área. A maneira de crescer de Blu
menau exigiu sempre agressividade, renovação e reinvestimento em massa. 
Mamigonian, op. cit., pág. 423, estima em mais de 90% o coeficiente de 
reinvestimento dos lucros nas grandes empresas entrevistadas. 
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dústria blumenauense pode vii: a tornar-se um fator negativo. Em 
particular, a quase inexistência de companhias estrangeiras na área,8� 

significa que Blumenau não tem acesso direto a recursos tecnológi
co-financeiros, imprescindíveis, diante de um padrão (nacional) de 
crescimento cada vez mais voltado para o novo e o sofisticado. 

A aludida aceleração tecnológica e a gradual transferência da 
competição para o campo da renovação e da busca da "qualida�e • 
significam, aHás, que a indústria brasileira passa a levar às últi
mas conseqüências um tipo de comportamento que Blumenau havia 
microscopiEamente experimentado com grande êxito. A área per
deria com isto sua originalidade e teria por fim que medir-se, ba
seada em seus próprios recursos, com concorrentes dispostos e 
amplamente capacitados - a utilizar suas próprias armas. 

III - DESCENTRALIZAÇÃO DE FUNÇÕES: o SURGIMENTO DE 
ZoNAS DE COMPLEMENTAÇÃO 

O esquema anteriormente apresentado para as relações entre 
as indústrias regionais e nacionais ao longo da moderna industriali
zação será agora retomado e enriquecido. Teremos em conta, espe
cialmente, certas necessidades crescentemente sentidas pela indús
tria central a caminho de sua consolidação. O atendimento destas 
exigências acarretará a criação de novos vínculos entre o centro e 
periferia, impulsionando um movim�nto de reintegração do espaço 
econômico. 

As INDÚSTRIAS DE BASE CoMo PROBLEMA 

A ativação do processo de industrialização em meio à crise 
externa tem, num primeiro momento, efeitos desintegradores so
bre o país. A região central ao reagir à crise tende a reduzir suas 
importações procedentes das regiões. Sua agricultura - e baseada 
nela a indústria de beneficiamento - busca compensar no merca
do interno as dificuldades encontradas na frente externa. A indús
tria central por sua vez, ao reorientar sua estrutura setorial, tende 
a reforçar seus vínculos de dependência com o exterior. Cedo se fa
rão sentir no entanto certas forças atuando em favor da reintegra
ção. Referimo-nos à gradual unificação do mercado de manufaturas 

80. A única exceção parece ser a filial da Companhia de Cigarros Souza 
Cruz. 
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e à busca pela indústria em evolução· da ampliação de sua base inter
na ele recursos energéticos e matérias-primas, (indispensáveis ao 
funcionamento dos setores líderes). Destes movimentos tendentes 
à reintegração, já aludimos, repetidas vezes, à unificação do mer
cado de marmfaturas, em marcha desde os anos 50. Cabe atentar, 
por conseguinte, para o movimento centrífugo que levaria ao sur
gimento de zonas de complementação, orientadas pelo atendimento 
de necessidades básicas da indústria central. 

Nota-se pela própria denominação empregada que esta face 
do processo reintegrador está inteiramente submetida às necessi
dades e dinâmica da região "central". As zonas eleitas terão pois 
um papel passivo e o estreitamento de suas relações com o centro 
acarretará a progressiva desvinculação do respectivo contexto re
gional. A economia passa assim a redefinir a geografia do país. 

Um conjunto de razões explica o fato de que a indústria bra
sileira tenha tido êxito, primeiramente, no campo das manufaturas 
leves. À medida que avançava a industrialização iam-se colocando, 
no entanto, crescentemente, a possibilidade e a conveniência da 
criação de indústrias metalúrgicas, mecânicas, químicas etc. 

O impulso tomado por estas indústrias a partir da I Grande 
Guerra seria renovado e multiplicado a partir dos anos 30. A eco
nomia tendia então a uma nova (e provisória) divisão internacio
nal do trabalho. Ao exterior cabia o fornecimento de insumos bá
sicos e, na quase totalidade dos casos, os equipamentos necessários 
às novas instalações. Isto vinha confirmar a atração das indústrias 
pelos grandes centros dispostos na faixa costeira ( ou eficientemen
te vinculados a grandes portos). Ao concentl'ar-se sobre grandes 
cidades litorâneas, as novas indústrias "economizavam" serviços de 
transportes; o país, por sua vez, postergava a realização de enor
mes investimentos no campo da infra-estrutura - bastava por 
hora reforçar as redes já existentes de serviços de utilidade pública. 

O crescimento industrial ficava assim na dependência da ex
pansão - possivelmente mais que proporcional - das importa
ções. Mas isto era incompatível com a conjuntura dos anos 30 e 
se tornaria verdadeiramente impossível com a eclosão da II Gran
de Guerra. Havia, necessariamente, que voltar-se para as fontes 
internas de suprimento. 

As novas indústrias - ao contrário das anteriormente domi
nantes - eram grandes consumidoras de metais, minerais não me
tálicos, e produtos químicos. Estes eram setores onde o aparelho 
produtivo do país encontrava-se notoriamente atrofiado. O despre
paro · do país para a produção de insumos industriais básicos es
tendia-se, aliás, ao campo da infra-estrutura. Era preciso, final-
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mente,. enfrentar os problemas de transporte e energia, implicado!> 
pelo aproveitamento dos recursos naturais do país. Premida por 
tais circunstâncias e frente a tais limitações, a indústria brasileira 
procuraria de início avançar pelas linhas de menor resistência.81 O 
quadro abaixo tipifica o comportamento da indústria nos anos 30. 

PRODUÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA POR SETORES 

TÊXTEIS DE Au:loDÃO CIMENTO· FElmo-GusA 

(em mil (em milhares 
metros) de toneladas) 

1926 .............. 539,025 13 10 
1928 .............. 581,951 88 2J 

1930 ............... 476,036 87 21 

1932 ............... 630,738 149 34 
1934 ............... 719,041 324 62 

1936 ............... 919,653 485 74 
1938 ............... 848,840 618 92 

JioNrES: STANLEY STEIN, op. cit., apêndice I e Wemer Baer, lndu3.triali
zation and Economic Development ín Brazil, tabelas 2-3 e '.l-4. 

A indústria têxtil ( que entrou na crise com elevada margem 
de subutilização de equipamentos) 82 não poderia valer-se em pro
fundidade do colapso das importações: o mercado nacional já lhe 
pertencia. O extraordinário avanço, da indústria de cimento - que 
em 1926 atendia a 3 ,5 % do mercado brasileiro e em 1940 chegara 
a cobrir 97 ,5 % de nossas necessidades - reflete a primeira gran
de vitória da industrialização brasileira em sua marcha em direção 
aos recursos naturais do país. É que além de suas menores exigên
cias no que se refere às inversões fixas ( quando em confronto com 
a siderurgia a coque, por exemplo), e de sua maior simplicidade 
tecnológica, a indústria de cimento tem sua matéria-prima ampla
mente distribuída no espaço. Tanto São Paulo quanto o Estado do 
Rio dispõem de grandes jazidas de calcário. Como, por outro lado, 

81. Não foram aqui referidas algumas das maiores dificuldades a en
frentar no campo das indústrias de base. Tampouco se teve em conta a 
possível existência de alternativas na orientação das novas etapas do pro
cesso de industrialização. A esse respeito, vide Reflexões sobre o Mode-lo 

Brasileiro. 

82. Stanley Stein, op. · cit., capítulo 9. 
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é elevada a incidência dos custos de transportes no preço final do 
produto, não havia por que sair das proximidades dos grandes cen
tros. 83 

No que toca à produção de ferro-gusa os progressos são me
nos evidentes. Os resultados obtidos não deixam porém de im
pressionar. A produção brasileira que atendia 28% do consumo do 
país em 1925 chegaria a cobrir as necessidades nacionais nos pri
meiros anos da década dos 30.84 Aqui, porém, os problemas a en
frentar seriam ainda errormes e as ·soluções encontradas nem sem-. 
pre satisfatórias a longo prazo ( por exemplo, o emprego do car
vão vegetal como combustível). Este foi, aliás, um dos capítulos: 
mais árduos na luta pelo aproveitamento dos recursos naturais do 

país; tratava-se de combinar, economicamente, o ferro de Minas e 
o carvão do sul. 86 

Não obstante alguns notáveis sucessos, a dependência de fon
tes externas no fornecimento de produtos básicos continuaria a 
ser, por muito tempo, um dos maiores problemas enfrentados pela 
indústria brasileira. A estrutura industrial que emergia da crise 

exigia um crescente e variado conjunto de insumos básicos e mais, 
era amplamente utilizadora de formas modernas de energia e de
mais serviços de utilidade pública. Estes fatores se traduziam na 
existência de necessidades conflitantes: desconcentrar investimentos: 
para incorporar novas fontes de bens primários; concentrá-los para 
atender aos crescentes requisitos das indústrias já instaladas -
que, por sua vez, atraindo-se reciprocamente, tinham razões pró
prias para aglomerar-se. Produzir junto à costa e valer-se da am
pla e crescente infra-estrutura ali existente, era avançar pelas linhas 
de menor resistência. Mas era também sedimentar uma distribuição 
no espaço das atividades industriais que cedo ou tarde viria a pre
judicar o sistema. O acelerado crescimento das necessidades de pro
dutos de base criaria, no entanto, repetidas oportunidades para a 
correção de erros, anteriormente, cometidos; permitindo, em outras. 
palavras, que o sistema avançasse por aproximações sucessivas em 
direção às riquezas naturais. 

83. Em 1938 a produção brasileira de cimento atingia 61 9 .000 tonela
das, distribuindo-se da seguinte maneira: São Paulo 315.000; Rio de Ja
neiro 251.000; Paraíba 42.000 e Espírito Santo 11 .000, Diagnóstico da. 
Economia Mineira, vol. V, Quadro 11. 
84. Dados extraídos do estudo de Wemer Baer, The Development of 
the Brar.ilian Steel lndustry. 
85. Este tema será mais adiante retomado, por ocasião do exame da 
evolução industrial da Zona Metalúrgica. 
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As INDÚSTRIAS DE BASE E SuAs IMPLICAÇÕES REGIONAIS 

Nos anos 50, tem início um amplo movimento de descentra• 
lização da infra-estrutura. Novas rodovias partem dos pólos em vá
rias direções; a pavimentação de estradas avançará aceleradamen• 
te. De 1950 a 1966, enquanto o produto industrial e o agrícola 
crescem a 5,2 e 3% ao ano, respectivamente, o tráfego de carga 
a média e longa distância cresce a 10,4% ao ano, refletindo a in
tensificação das trocas entre diferentes regiões.86 O próprio siste
.ma energético começa a se descentralizar. Se tomarmos a mais sig• 
nificativa fonte de energia, a hidrelétrica, vemos o potencial insta
lado, em percentagem sobre o país, evoluir da seguinte maneira.87 

1930 1950 1960 
1 

São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42,52 45,01 37,36 
Rio de Janeiro . . . . . . . . . . . . . . . .  22,86 22,47 16,5� 
Guanabara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,00 2,16 0,83 

Minas Gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11,65 11,22 15,20 
Bahia· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,94 1,75 6,99 

Santa Catarina . . . . . . . . . . . . . . . .  1,19 2,07 1,82 
Rio Grande do Sul . . . . . . . . . . . .  5,15 5,13 4,56 

Os dados indicam que a descentralização em curso desde os 
anos 50 é seletiva. Na dependência de seu potencial hidrelétrico 
bem como de suas possibilidades de "complementação", as regiões 
serão mais ou menos atingidas pelo movimento de abertura no es
paço, comandado pela indústria central em fase de consolidação de 
uma base interna própria. 

Dentre as características do processo de descentralização que 
viemos de referir, está pois o fato de que não se trata de uma in
disciplinada intensificação das relações econômicas entre a zona 
-central e as demais regiões. Na divisão geográfica do trabalho que 
então se insinua distinguem-se o centro e umas poucas sub.regiões 
que passam a assumir funções claramente definidas no organismo 
industrial brasileiro.88 Além do mais,. as características que vão 

'86. Barat, Josef, op. cit., Quadros I e II. 
'87. Martim, op. cit., pág. 272. 
88. Há que ter presente, que os recursos minerais (e hídricos) são 
muito mais localizados (e diferenciados) que a vasta e pouco variada 
base de que necessitam as atividades agropecuárias. 
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adquirindo estas sub-regiões ( Zona Metalúrgica em Minas, Recôn
cavo Baiano, Bacia Carbonífera em Santa Catarina) pouco ou nada 
têm a ver com o passado e tradições da região que as compreende 
- mais uma prova de que se trata de uma redefinição do espaço 
nacional ordenada pelos grandes centros industriais. 

Visto a partir do pólo, o movimento em questão consiste na 
descentralização dos elos primários de suas cadeias produtivas. Para 
as regiões, trata-se da introdução ( ou reforço) de atividades que 
lhes permitem entrosar-se com a região central. A partir desta 
perspectiva podemos formular, em princípio, o comportamento es
perado dos interesses-centrais e os objetivos· por que tenderão ·a 
lutar as regiões. 

As áreas escolhidas para sede dos grandes empreendimentos 
descentralizados procurarão evoluir no sentido de uma crescente 
elaboração e transformação de seus produtos básicos: da mineração 
para a metalurgia e desta para a produção de laminados, peças ou 
mesmo equipamentos; da extração do petróleo ao refino, daí para a 
petroquímica etc. Não estando os empreendimentos em ques
tão ao alcance dos capitais regionais, suas possibilidades ficam 
na dependência das inversões públicas e ou da atração de grandes. 
capitais dispostos a iniciar ou redefinir suas aplicações no país. 

A SUB-REGIÃO ME'I'ALÚRGICA MINEIRA, COMO ZONA DE 
COMPLEMENTAÇÃO 

A aplicação do esquema que vimos de esboçar nos conduz -· 
assim como na primeira parte deste trabalho - à escolha de um 
caso regional. Também aqui necessitamos, preliminarmente, de uma 
sumária recapitulação histórica. 

MINAS EM BuscA DE UM Novo CENTRO AGLUTINADOR 

Sabe-se que após o colapso da mineração ( últimas décadas elo 
século XVIII) tem início uma longa e difícil fase de adaptação 
para a economia mineira. A região fora privada de seu centro motor 
e buscava reestruturar-se, dando emprego aos capitais que havia 
anteriormente reunido. Enormes dificuldades impediriam no en
tanto que um novo setor ( e área) substituíssem o núcleo decadent� 
da economia regional. A história de Minas será, então, durante de
cênios, um gradativo processo de dispersão e desarticulação econô
mico-social. Resultado deste movimento, a antiga economia mine-
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,radora perderia qualquer sentido de unidade e a região, desindivi
<lualizada, se fundiria no vasto e inorgânico ·"interior" do país. 

Durante os primeiros decênios do século XIX, Minas Gerais 
ªexportava" predominantemente produtos pecuários.89 A partir de 
roeados do século, é o café que desponta e logo domina as vendas 
externas da província.90 A nova lavoura teria um amplo e pro
fundo impacto sobre a província. Redistribuiria sua população, da
:ria impulso a novas cidades, orientaria o traçado de suas primei 
,ras ferrovias. Até o início do século XX seria, indubitavelmente, 
o centro de gravidade de que a região tanto necessitava para ten
tar Õ reagrupamento dos restos dispersos da antiga economia mi
•neradora. 

O impulso dado pela lavoura cafeeira à indústria regional foi; 
,porém bastante reduzido. Antes de mais nada, há que ter em conta 
q_ue o exíguo tratamento demandado pelo café não chega a acar-

. J:"etar o desenvolvimento de autênticas indústrias de beneficiamen
:to. A seguir, há que lembrar que a expansão do café em Minas se 
iez fundamentalmente à base de escravos e ex-escravos. Segundo 
o censo de 1872, do milhão e meio de escravos existentes no país, 
370. 000 encontravam-se em Minas. Abolida a escravidão, o sis
tema de parceria se incumbira de manter o trabalhador rural pra
ticamente à margem da economia de mercado. Mas, se o reduzido 
poder de compra do trabalhador rural e a fragmentação econômica 
àa região impedialn o desenvolvimento de um mercado de produ
tos industrializados, à .�rande contingente populacional mineiro per
•mitia, pelo menos, a proliferação de pequenas e despretensiosas 
unidades manufatureiras, muitas vezes de caráter doméstico. Aonde 
-houvesse população havia de qualquer forma motivação e meios 
para a preparação rudimentar de alimentos. Estas condições expli-
01tiam, por exemplo, o surgimento de uma ampla ( se bem que 
pulverizada e ineficiente) indústria açucareira em Minas.91 

Não obstante as limitações anteriormente referidas, o cresci
mento da renda promovido pela expansão exportadora e o impulso 
generalizadamente recebido pela indústria nacional no fim do sé
ailo determinariam o aparecimento no estado de verdadeiros es
tabelecimentos fabris. De 1890 a 1919, seriam fundadas muitas 

89. As "exportações" mineiras foram levantadas por Eschwege para 
1818/19. Os produtos de origem animal constituem então cerca de 55% 
<lo total. Minas Gerais no XX.0 Século - Rodolpho Jacob. 
90. Sobre o café em Minas vide Taunay, Pequena História do Café, 
,especialmente capítulos ív e VIII. 
91. Gileno de Carli, Aspectos da Economia Açucareira, págs. 33 e 34. 
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empresas particularmente no ramo têxtil. Segundo o Censo de 
1920, das 77 empresas têxteis então existentes em Minas, 60 ha
viam sido criadas no regime republicano.92 Este surto leva ainda 
o selo marcarrte da história mineira: distribui-se amplamente no 
estado orientando-se, em regra, pelo mercado local ou sub-regio
nal.91 Não devem pois surpreender os padrões técnicos notadamen
te inferiores aos de certas outras áreas e o pequeno porte médio 
das empresas. O Censo em questão revelava, ainda, que o estabe
lecimento industrial cãrioca produzia em média mais que o triplo 
do congênere mineiro; a empresa paulista, por sua vez, obtinha 1,5 
V!Zes, em média, o produto da indústria mineira.94 Aos poucos 
porém, se reduzirá a dispersão, dado que a indústria procurará apro
ximar-se dos maiores mercados, constituídos pela zona predomi
nantemente cafeeira ( Mata e Sul) e pela capital. A permanente 
melhoria do sistema de transportes, impulsionada pelo café, já es
taria então reduzindo a fragmentação econômica do estado. Mas as 
sub-regiões continuam a ter escasso relacionamento - algumas 
crescentemente gravitadas por São Paulo e pela Guanabara - não 
chegando a compor um mercado regional que justificasse uma in
dústria também regional.00 

Há porém um ramo da indústria mineira que fugia em parte 
às características assinaladas. Por sua importância futura merece 
ele um destaque todo especial. Referimo-nos à siderurgia. 

SUCESSIVAS DERROTAS NA FRENTE METALÚRGICA 

Minas Gerais é excepcionalmente bem-dotada em minerais fer
rosos. Em particular, a chamada zona metalúrgica dispõe de imen
sas jazidas com minério de elevado teor metálico. Contra a side
rurgia mineira ergueram-se no entanto, historicamente, grandes 
obstáculos. Abstraindo das dificuldades oriundas dª política eco
nômica colonial e a seguir imperial,96 vamos nos referir, exclusiva
mente, ao problema dos transportes e à questão do combustível. 

92. Diagnóstico da Economia Mineira, vol. V, Indústria, pág. 10. 
93. Vide em Singer, op. cit., pág. 223, a distribuição da indústria têxtil 
mineira em 1908. 
94. Diagnóstico, op. cit., pág. 11, vol. V. 
95. A dispersão mineira continuava, aliás, a projetar-se em todos os 
planos. Com uma produção industrial muito inferior à gaúcha (segundo 
o censo de 1920) Minas contava em 1928 com 138 usinas elétricas, 
contra apenas 55 no Rio Grande do Sul. J. F. Normano, Evolução 
Econômica do Brasil, pág. 13. 
96. Vide a propósito, Heitor F erreira Lima, A Formação Industrial 
do Brasil e Humberto Bastos, A Conquista Siderúrgica do Brasil. 
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Pela natureza de seu produto e de suas matérias-primas, a 
siderurgia depende fundamentalmente do sistema de transportes. 
Nestas condições pode-se imaginar as imensas dificuldades enfren
tadas para a implantação de usinas no interior do Brasil97 antes 
do advento das estradas de ferro. Segundo o Diretor da Real Fá
brica de São João de Ipanema, o transporte de uma tonelada de 
ferro batido de Ipanema a Santos custava 34-$000; para o trajeto 
Liverpool-Santos, no entanto, o custo era de 11$000!98 Dez anos 
depois esta fábrica era fechada, tendo o mesmo d�stino de outros 
empreendimentos pioneiros na siderurgia nacional. 

Mas, se a barreira dos transportes ( combinada com outras di
ficuldades) impedia o surgimento de uma siderurgia nacional, não 
deixava de ser uma proteção para as forjas e fundições mineiras. 
Em suma, os altos custos de transportes são um obstáculo à inte
gração do mercado nacional e uma proteção no que toca ao mer
cado interior. Tampouco o divórcio existente no Brasil entre o 
minério de ferro e o carvão mineral constituía problema para os 
pequenos empreendimentos mineiros. A riqueza florestal encontra
da nas imediações das minas garantia um amplo suprimento de 
lenha. Ora, o emprego deste combustível tornava justamente factí
vel a produção de gusa com pequenos gastos de capital. É fácil pois 
entender o relativo sucesso de modestos empreendimentos de âm
bito regional e o fracasso em regra das primeiras usinas de pre
tensões nacionais.99 

Os modestos empreendimentos que chegavam a vingar ven
diam seus produtos a oficinas e pequenas fábricas produtoras de 
equipamentos e ferramentas para a agricultura, balaústres e outros 
materiais igualmente simples para· a construção civil. Seu mercado 
era constituído fundamentalmente pela própria região mineira, che
gando no entanto a atingir o Estado do Rio, e, minoritariamente, 
São Paulo. Assim, . no que se refere a siderurgia e demais ativida
des transformadoras de metais, tendia a formar-se um autêntico 
mercado regional. Por outro lado, a razão era óbvia para que não 
se reproduzisse, no setor siderúrgico, a característica fragmentação 
mineira; as jazidas concentravam-se numa zona claramente delimi
tada. 

97. Neste campo o Brasil é, além do mais, seriamente prejudicado por 
características de sua rede potamográfica. Aqui também, os "rios correm na 
direção errada" como diria um historiador referindo-se à Rússia. 
98. Martim, op. cit., pág. 86. 
99. Vide: Evolução Cronológica da Siderurgia Brasileira em Diagnóstico, 

op. cit., vol. V, págs. 124 e 131. 
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O domínio do mercado interior seria, porém, crescentemente 
ameaçado. Os custos do transporte marítimo baixavam rápida e 
continuamente na segunda metade do século XIX; no mesmo pe
ríodo, as estradas de ferro, estimuladas pelo surto cafeeiro, entra
nhavam-se em Minas; em 1895, um ramal da Estrada de Ferro 
Central do Brasil atingira a nova capital ( ainda em construção), 
no seio da Zona Metalúrgica. 

Na vasta região centro-sul do país, era aliás crescente o vo
lume e a variedade âas importações, pagas, em última análise (di
reta ou indiretamente), pelo café. A penetração ferroviária do in
terior não poderia - numa primeira etapa - favorecer à rudimen
tar siderurgia estabelecida no país.100 Em 1905, PANDIÁ CALÓGE

RAS, fazendo o balanço de seus sucessos e reveses, chega a um qua
dro desolador: havia no país apenas "2 altos-fornos, dos quais um 
somente em atividade, produzindo 2 .1 00 toneladas anuais de gusa 
e cerca de 100 forjas produzindo 1 .  000 toneladas anuais de ferro 
em barra" .101 Diante destes fatos, o governo daria início, por esta 
época, a uma política de favores que visava amparar o setor side
rúrgico. Os resultados seriam no entanto decepcionantes, até o iní
cio dos anos 20 - não obstante a tomada de consciência, durante 
a guerra, da premente necessidade da implantação de unidades me
talomecânicas abastecidas com matériaJprima nacional. O censo de 
1920 revelaria a quase nulidade da siderurgia em Minas ( e gene
ricamente no país). Nele, a indústria mineira de produtos alimen
tares responde por 51, 5 % da produção industrial, a têxtil por 
29,7%, e a metalúrgica por 2,2%. 

Praticamente reduzida aos pequenos estabelecimentos alimen
tares e têxteis, a indústria daquele Estado não conseguia afirmar-se 
no panorama industrial brasileiro.102 Sua contribuição para o total 
de produção industrial era de apenas 5 ,5 % . O Rio Grande do 
Sul, no entanto, com menos da metade da população ( 2. 182. 000 
habitantes contra 5. 888 . 000), respondia então por 11 % do pro
duto industrial brasileiro. 

100. "O declínio da pequena siderurgia de Minas Gerais manifestou-se 
nos fins do século XIX, com a gradual facilidade de transporte entre o 
sertão e o litoral". . . "O ferro estrangeiro foi ganhando terreno na con
corrência com o similar indígena." S. Fróes Abreu, A Riqueza Mineral 
do Brasil, pág. 80. 
101. Diagn6stico, op. cit., vol. V, pág. 131. 
102. Minas se destacava contudo pelo número de estabelecimentos exis
tentes. No ramo têxtil, por exemplo, Stanley Stein informa que em 1921 
Minas detinha quase 25% dos estabelecimentos do país (60, contra 55 em 
São Paulo, 23 no Estado do Rio e 14 no Distrito Federal etc.), op. cit., 
pág. 101. 
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PRIMEIRAS VITÓRIAS; Novos PROBLEMAS 

Nos anos 20 a siderurgia receberia novo impulso no Brasil. 
A carência sentida durante a guerra e a campanha desenvolvida em 
vários meios - inclusive militares - levam o governo a dispen
sar crescentes atenções ao setor. Tomam corpo novas preocupações, 
buscando-se, por exemplo, enfrentar o problema de coqueificação 
do carvão sulino. Em 21 seriam realizados os entendimentos bási
cos para a criação da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira que 
inaugüraria no Brasil a siderurgia de porte médio. 

Contrariando os estímulos então recebidos de várias fontes, os 
anos 20 registraram um crescente volume de importações de pro
dutos siderúrgicos ( especialmente a partir de 1924) .103 Além do 
mais não trouxeram soluções para alguns dos maiores problemas 
enfrentados pelo setor siderúrgico. Permaneciam sem solução os 
problemas existentes para o aproveitamento do carvão nacional. 
As empresas sediadas em Minas continuavam a enfrentar sérias di
ficuldades no que toca ao abastecimento energético ( tendo com 
freqüência que montar suas próprias usinas de força). Lutavam, 
ainda; com graves dificuldades para o transporte de seus insumos 
e a distribuição de seus produtos finais. 

Nestas condições, não surpreende a tendência já então ma
nifesta à uma divisão regional do trabalho na siderurgia brasileira: 
Minas produziria o gusa; São Paulo, Distrito Federal e Rio de Ja
neiro se encarregariam de transformá-lo ( juntamente com os pro
dutos importados). Assim sendo, multiplicam-se nos Estados de 
São Paulo e do Rio de Janeiro ,pequenos e médios estabelecimen
tos metalúrgicos - o que constitui, globalmente, uma solução 
pouco racional e condenada a criar novos problemas futuros.10"' 

103. Estudio Económico de América Latina, 1949, pãg. 264, Nações 
Unidas, Cepal. 
104. São Paulo, em particular, vinha assistindo ao surgimento de Yárias 
metalúrgicas: Metalúrgica Alberto Pedorari em 1910; Indústria Metalúr
gica N. S. da Aparecida em 1914; Usina São Caetano do Sul (com forno 
Siemens Martin) em 1918; Fãbrica de Aço Paulista em 1919; Indústrias 
Metalúrgicas Souza Nochese e Irmãos Dedini em 1920; Cia. Metalúrgica 
de Ribeirão Preto em 1922; Metalúrgica J. L. Aliperti Irmãos e Cia. em 
1924. Enquanto isso, com poucas exceções, o avanço mineiro no campo 
da transformação de metais se reduz praticamente ao crescimento da Bel
go-Mineira de duvidoso êxito, pelo menos até 1927. É de observar-ee que 
em todos os casos, aparentemente, Minas se restringia ao uso de carvão 
vegetal como redutor. Informações extraídas de Diagnóstico, op. cit., vot V, 
Livro 4. 
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Com efeito, a maioria das empresas não mineiras limitavam-se ài 
realização de umas poucas transformações, o que, combinado com 
a especialização em gusa, típica de Minas, fazia da siderurgia na
cional um setor caracterizado pelo reduzido grau de integração ver
tical.106 

O quadro siderúrgico brasileiro era ainda pouco animador às 
vésperas da grande depressão. A produção brasileira era de 33. 700 
toneladas de gusa e 16. 800 toneladas de aço. As importações de 
artefatos de ferro e aço ultrapassavam 450. 000 toneladas.106 

Vimos anteriormente que a indústria mineira chega aos ano,s 
20 caracterizada pela pulverização e sob o domínio dos ramos aH 
mentar e têxtil; sua evolução nada teria de extraordinário nesta 
década. A indústria têxtil que aparentemente não participou dá 
euforia dos anos de guerra, 107 tampouco se ressentma seriamente 
com a crise iniciada em 1926.108 Boa parte dela continuava redri
zida ao âmbito das sub-regiões. 

Excluídas certas indústrias de beneficiamento - ex., laticínios 
- a indústria mineira, sem passar pelo estágio "regional", sem 
refugiar-se na especialização e enfrentando elevados custos de trans
portes, continuava excluída dos mercados centrais.109 

A siderurgia era um capítulo à parte: aí, Minas gozava de ine
gáveis vantagens relativas. Mas, para afirmar-se, necessitava, como 
condição mínima, uma maior proteção frente ao produto importa
do. Esta defesa seria criada pela depressão dos anos 30 e refor
çada pela II Grande Guerra. 

A DIFÍCIL DEFINIÇÃO INDUSTRIAL DE MINAS 

Os anos 30 criaram por fim o quadro de que necessitava a 
metalurgia mineira. Ao cabo de rápida expansão, Minas ultrapassa
ria o marco das 100.000 toneladas em 1938. O censo de 40 re-

105. Excetua-se aqui a Companhia Belgo-Mineira, unidade integrada qUé 
multiplicaria o aproveitamento do gusa em Minas. Vide dados em Shi

ger, op. cit., pág. 243. 

106. Presidência da República, Conselho de Desenvolvimento. Estatísti
cas relativas à produção e ao consumo de produtos siderúrgicos no j3ra
sil, 1956. 
107. Diagn6stico, op. cit., vol. V, pág. 10. 
108. -Vinte e cinco anos de prosperidade para a têxtil brasileira che
gam ao término em 1926". Stanley Stein, op. cit., pág. 114. 
109. Com exceção de certos estabelecimentos sediados em Juiz de Fora, 
que, economicamente, estava mais ligada ao Rio que ao resto de � 
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velaria que a metalurgia havia ultrapassado a têxtil, tornando-sei 
a segunda indústria em valor da produção no Estado. 

Minas redefinia sua personalidade no quadro industrial bra-, 
sileit::o. Produzindo ( em 1938) 92% do gusa, 43% do aço t 
4i% dos limitados,110 o estado começava a ser uma peça funda
mental no complexo industrial em formação no centro-sul do país. 
O maior peso relativo de sua produção de gusa confirmava no en
tanto uma limitação já anteriormente insinuada. O estado conver, 
tia-se em fornecedor de produtos básicos, para a indústria de São 
Paulo . e do Rio de Janeiro. 

Não obstante o avanço registrado nos anos 30 e o apoio go
vernamental então recebido111 alguns dos históricos problemas en• 
freritados pela siderurgia no Brasil continuavam insuperados. Não 
se conseguira superar o divórcio entre o minério de Minas e o 
carvão do sul. Não se lograra grandes avanços na "integração" do 
setôr: com poucas exceções, as empresas continuavam a ser inicia
doras ( ofertando gusa) ou finalizadoras ( preparando e/ ou lami
nando o aço). Isto, agravado pela reduzida escala de produção e 
os altos custos de transportes, mantinha seus custos elevados -
ô que era um sério obstáculo ao prosseguimento da industrialização 
brasileira pela expansão e incorporação de ramos intensamente em
pregadores de aço e derivados. 

A conjuntura bélica seria extremamente favorável a Minas. O 
colapso das importações favorecia sua produção siderúrgica, as ex
cepcionais condições vigentes no mercado externo estimulavam sua 
têxtil, enquanto o acelerado ritmo de urbanização incentivava a 
demanda de alimentos industrializados. Além disto, crescia rapida
mente sua produção de cimento iniciada em 1939 e eram intensa
mente demandados certos produtos facilmente encontrados no es
tado ( mica, cristal de rocha etc. ) . 

A iminência da guerra faria as atenções do governo convergi
rem (mais que nunca) para o setor siderúrgico. E daí resultaria, 
como sabemos, ó levantamento de grande soma de recursos finan
ceiros e o início da construção de Volta Redonda, no Estado do 
Rio: Minas- recebia um grande golpe: a mera conclusão de Volta 
Reâorida provocaria o deslocamento do centro de gravidade da si
derurgia nacional - e a nova usina tinha ainda pela frente gran
des planos de expansão. Assim, ao chegar a siderurgia brasileira à 

ll.Q .. Diagnóstico, op. cit., vol. V, pág. 15. 
111. Em 1931, visitando a Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira, diria o então 
presidente: "o problema máximo, pode-se dizer básico, de nossa economia 
é o siderúrgico". 
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aioridade, a participação mineira na of�rta de gusa cairia de 92%, 
m 1938, para 31 % , em 47 .112 

O quadro anterior poderia levar a crer que Minas seria desvia
tla de sua vocação de centro industrial especializado em produtos 
básicos. Este não seria contudo o caso. Primeiramente, à cónjun
tura favorável às suas indústrias leves seria totalmente alterada no 
pós-guer ra. A têxtil - como de resto, com poucas exceções, em 
todo o país - mergulharia numa profunda e longa crise; cessado 
o conflito. A crise na indústria de alimentos, por sua vez, seria· tão 
ou mais aguda. Assentadas sobre uma agricultura a todos ds títu
los deficiente, descapitalizadas e tecnologicamente atrasadas; as in
dústrias mineiras dificilmente sustentariam suas posições frente à 
crescente pressão exercida por certas áreas de São Paulo em pleno 
processo de modernização. Agravavam o quadro, a ressurreição de 
certas zonas do Vale do Paraíba e a erupção de novas áreas inte
grantes dos estados do Paraná, Goiás e Mato Grosso. . .. 

No todo nacional, a participação de Minas na produção de 
alimentos industrializados cairia de 11,3 para 8,5 em 10 anos (de 
1949 a 1959). Se no referente às tradicionais indústrias aliniena 
t&res e têxteis ( com póucas exceções) a gradativa unificação do 
mercado nacional no pós-guerra implicava em sérios reveses, - ou
tra, mudanças registradas no período tendiam a reativar a indús
tria mineira, recolocando-a em seu caminho. Referimo-nos, antes 
de mais nada, ao extraordinário crescimento da demanda de me
tais ferrosos verificada a partir dos anos 50.113 Ela se faria acom
panhar de uma política de investimento de base ( experimentada 
em 51 e 54, retomada e ampliada no período 56/6.1 )114 que daria 
renovado impulso à integração ( pelo ângulo da oferta) da região 
central com certas zonas periféricas. 

Em meio ao inusitado crescimento da demanda de produtos 
siderúrgicos, Minas teria então multiplicada sua potência instalada 
no campo da energia elétrica (210 MW em 1950, 790 MW ern 

112. Diagnóstico, op. cit., pág. 15. 
113. No período de 1949-55, o processo de substituição de importações se 
orientaria, decididamente, pelos bens de consumo duráveis. (A participa
ção das importações na respectiva oferta cairia, nestes anos, de mais de 
60% para cerca de 10%. No que toca a equipamentos, o avanço seria mais 
lento, ganhando impulso tão-somente no final da década,. Dados extraídos 
de Auge e Declinio do Processo de Substituição de Importações no ÍJra;. 
si/, de Maria da Conceição Tavares, publicado pelo Boletim Econômico 
para América Latina, Cepa!, março de 1964. 
114. Vide: Quinze Anos de Política Econômica, de Carlos Lessá1 publi-
cação do Centro CEPAL/BNDE. 
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1961),111i ao tempo em que se registravam grandes avanços em 
� sistema de transportes ( referimo-nos às ligações com o resto 
do país, bem como ao sistema viário interno). 

Reuniam-se assim condições excepcionalmente favoráveis para 
que o estado ( e mais precisamente a Zona Metalúrgica) assumisse 
um importante papel na industrialização brasileira. Em outras pa
lavras, a tendência mineira para incorporar-se ao processo de indus
trialização do país, através de setores de base, podia por fim aflo
l'at. Os dados abaixo refletem, eloqüentemente, a reconversão por 
que passaria a indústria mineira no decisivo período constituído 
pelos anos 50. 

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DO PRODUTO REAL116 
(1949 = 100) 

1949 1955 

IBnerg_ia elétrica . . . . . . . .. . . 100 176,3 
Extrativa mineral . . . . . . . . 100 176,7 
Transformação de minerais 

não metálicos . . . . . . . .  100 190,6 
t.fetalurgía . . . . . . . . . . . . . .  100 167,1 

a'êxtil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 123,0 
!Produtos alimentares . . . . .  100 119,7 

1960 

370,0 
369,7 

�8,4 
331,7 

131,6 
155,3 

Dados estes ritmos tão díspares de crescimento, a metalurgia 
i.altaria de 12,6% do produto industrial do estado em 1949, para 
.29,0, em 1962. O grande e tradicional setor produtor de alimen
tos industrializados teria sua participação reduzida de 48,9% em 
1949 para 29,0% em 1962.117 �stes dados sugerem ainda alguns 
çomentários sobre o profundo processo de redefinição industrial 
verificado em Minas nos últimos decênios. 

Excetuados certos empreendimentos de grande porte (nos cam
pos de geração de eletricidade, da mineração e da siderurgia), Mi
nas continua exibindo fortes marcas de um passado de fragmenta
ção, ineficiência e relativa marginalidade no quadro industrial bra
sileiro. Apesar do acelerado crescimento da zona metalúrgica, e 
da_s crises verificadas em outras áreas, a produção industrial mi-

115. O Estado enfrentava no início do período graves problemas no 
�mpo energético. Segundo o Diagnóstico, op. cit., vol. V, pág. 16, carac
terizava Minas, "uma pletora de pequenas usinas com reduzida capacida
de de geração", que não permitiam "apoiar na eletricidade a demanda 
energética das indústrias". 
116. Diagnóstico, op. cit., vol. V, pág. 19. 
H7. Diagnóstico, op. cit., vol. V, Quadro 25. 
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neira continua caracteristicamente dispersa. Os três maiores cenc 
tros industriais de Minas, Belo Horizonte-Contagem ( cidade in
dustrial de Belo Horizonte), Juiz de Fora e Uberlândia respon
dem por apenas 18,4, 6,9 e 3,6%, respectivamente, da produção 
industrial do Estado!118 

A (ainda) importante indústria de alimentos continua lutan
do pela preservação - em alguns casos, ampliação - de suas po
sições nos mercados paulista e guanabarino. Prejudicadas pela agres
siva competição de outras áreas, desfavorecidas por questões de . 
solo e topografia, e próximas à saturação demográfica as mais tra
dicionais áreas agrícolas de Minas (Mata e Sul) pouco se benefi
ciam com o dinamismo verificado na zona metalúrgica. Antes de 
mais nada, porque seus produtos não são, em regra, demandados 
pelas indústrias ali sediadas; depois, porque o próprio mercado de 
alimentos que ali se forma119 é crescentemente disputado por pro
dutores de outras áreas (notadamente São Paulo). E mais, na pró
pria Minas, novas áreas passam a disputar o mercado estadual em 
prejuízo das zonas velhas.120 É que a economia mineira se encon• 
tra em plena fase integração espacial. Seu sistema de transporte, 
profundamente melhorado a partir dos anos 50, deixa enfim de 
obstaculizar o comércio entre as sub-regiões acarretando mesmo 
uma maior vinculação com o estado, de sub-regiões, anteriormen
te gravitadas por São Paulo. Mas estas melhorias chegam tarde 
demais para a formação de um mercado "regional". Este, não 
obstante se integre "fisicamente", não poderá ser mais que uma 
parcela de um mercado nacional, crescentemente unificado. O sur
gimento de um dinâmico mercado no centro do estado não pode 
mais salvar as indústrias tradicionais mineiras. Ou elas se afirmam, 
indistintamente, perante a nação, ou desaparecem; o que significa 
levar às últimas conseqüências o processo seletivo-integrador desen
cadeado nos anos 50.ll21 

118. Diagnóstico, op. cit., pág. 26. 
119. Belo Horizonte tem sustentado um extraordinário crescimento nos 
últimos 30 anos (em tomo a 6% ao ano); além disto a zona metalúrgica 
vem se especializando em atividades extrativo-industriais e abandonando 
uma agricultura praticamente sem chances frente ao poder competitivo de 
outras áreas. 
120. Isto vem ocorrendo por exemplo com o açúcar (produto importado 
em ampla escala pelo Estado). De 1950/51 a 1964/65, a Zona da Mata 
teve sua contribuição para a produção de açúcar no Estado, reduzida de 
62,9% para 43,6%. No mesmo período, a contribuição do Alto São Fran• 
cisco saltava de 6,0 para 13,7%. Diagnóstico, op. cit., vol. V, pág. 308. 
21. Vide: Agricultura, Emprego e Desequilibrios Regionais - Perspec• 

tiva.,, ensaio incorporado ao I volume desta obra. 
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INTEGRAÇÃO ESPACIAL SEM INTEGRAÇÃO SETORI�L 

Para finalizar este sumário, exame da controvertida persona
lidade manufatureira de Minas, caberia retornar à Zona Metalúr
gica. É ali, sem dúvida, que se decide a trajetória futura da indús
tria estadual. 

Comecemos por realçar a dupla desintegração da região dinâ
mica que -tem por centro Belo. Horizonte. Primeiramente, como já 
foi sugerido, a capital mineira frustrou em boa medida o propó
sito dos "mudancistas" do fim do século já que seu crescimento 
não veio a dotar Minas de um núcleo reaglutinador de sua eco
nomia. A capital tardou a afirmar-se e veio por fim definir-se como 
uma cidade nacional, integrando-se no complexo industrial do cen
tro-sul e saltando a etapa histórica em que deveria polarizar o de
senvolvimento econômico da região.122 E isto não parece ser uma 
característica de momento. A exposição do mercado belo-horizon
tino ao poder competitivo de outras regiões é tanto maior quanto, 
sendo área exportadora de produtos de base ( o que por si só cria 
o problema dos fretes de retorno mais baratos ) e um dos ( poucos) 
pontos de passagem das trocas entre o centro-sul e o centro-oeste 
e norte, veio a ser ligado ao país por uma avantajada rede de 
transportes. 

A não integração espacial, soma-se a não integração setorial 

da zona metalúrgica. Neste plano, observa-se em Minas um duplo 
desequilíbrio: entre a extração de minérios e seu processamento; 
e entre o seu processamento primeiro e sua elaboração subseqüente. 
Informações colhidas no início dos anos 60 confirmariam, assim, 
uma antiga tendência mineira: "somente 11 % do aço e do ferro 
jproduzidos no estado são submetidos à posterior industrializa
ção" .123 Isto se reflete, naturalmente, na estrutura industrial de 
estado, em que a metalurgia aparece com 25,2% de produção 1 

a mecânica com apenas 1,2%.124 Dado um desequilíbrio de ta 
ordem, torna-se evidente que um dos problemas fundamentais d1 
Minas Gerais é avançar no processamento de seus produtos bási 

122. Singer sustenta uma pos1çaq bastante diversa da acima enunciadi 
Afirma (op. cit., pág. 221) · que "O papel de Belo Horizonte como capi 
tal econômica regional é muito limitado, pelo menos até 1930" mas acre 
,dita que "Belo Horizonte tem, hoje , condições para unificar a economí, 
.do Estado" ... (op. cit., pág. 226). 
123. Diagnóstico, op. cit., vol. V, pág. 26. 
124. Dados para 1962, Diagnóstico, op. cit., Quadro i8. 
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cos. Suas chances seriam reduzidas, talvez nulas, em certos caro 
pos em que o estado "chegou tarde" tendo hoje contra si a inér
cia de uma estrutura industrial que se distribui no espaço quan
do eram outros os fluxos de comércio e os parâmetros de infra
estrutura,125 Minas reúne, no entanto, boas condições para expan
dir e diversificar sua produção siderúrgica. A consolidação deste 
setor além de ampliar as perspectivas do estado como exportador 
de produtos de base poderia facilitar seu ingresso em certos ramos 
da mecânica pesada. A renovação e diversificação permanentes, 
que caracterizam o setor_mecânico, não podem aliás deixar de ofe
recer oportunidades a uma área tão bem-dotada em indústrias de 
base e tão próxima dos grandes centros consumidores do país.126 

125. Não teria, por exemplo, maior sentido tentar a implantação de 
indústrias automotrizes na zona metalúrgica - não obstante este seja o 
setor que mais consome produtos planos da siderurgia nacional. Por outro 
lado, há que ver que o desequilíbrio em questão reflete em parte a proli
feração de pequenas usinas produtoras do gusa, em regra ineficientes. Com 
efeito, sendo os investimentos necessários à redução do minério com 
emprego de carvão vegetal relativamente reduzidos, a ocorrência de um 
período de escassez do produto básico (por exemplo a segunda metade dos 
anos 50) leva à implantação de empresas que enfrentarão crescentes difi
culdades à medida que se normalizem as condições do mercado. 
126. No projeto original, esta seção deveria concluir com um confronto 
entre a Zona Metalúrgica e o Recôncavo Baiano. Trata-se de duas "áreas 
de complementação" que, não obstante fundamentadas em atividades dis
tintas e com um processo de desenvolvimento defasado no tempo, vieram 
a cumprir funções análogas e a enfrentar problemas similares. Mais que 
no caso da zona metalúrgica, a indústria do Recôncavo encontra-se pro
fundamente desintegrada setorial e espacialmente (com o resto da Bahia). 
A hipertrofia das atividades mineiro-metalúrgicas em Minas corresponde 
a hipertrofia do setor de petróleo na Bahia. Um dos maiores problemas 
da área consiste justamente em evitar o aprofundamento deste desequilí
brio mediante atração de indústrias transformadoras de seus produtos de 
base. 
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I - o NORDESTE TRADICIONAL EM CRISE 

Aspectos da Economia Nordestina após a Segunda 
Grande Guerra1 

Entende-se neste trabalho por Nordeste a área que se estende 
do Maranhão à Bahia. Trata-se de vasta região, com cerca de 1,3 
milhão de km2

, a qual contava, em 1950, com 18 milhões de ha
bitantes, ou seja, aproximadamente, 35% da população brasileira. 
A renda gerada pela região nordestina correspondia, no entanto, a 
tão-somente 16,5% da renda nacional.2 

O predomínio das atividades primárias e a atrofia das ativi
dades industriais na região são evidenciadas no quadro abaixo: 

E.1trutura social do Produto (1950) 

BRASIL 

Agricultura .............. . 
Indústria ................ . 
Serviços ................. . 

28,7 
23,8 
47,5 

FONTES: IBRE, Fundação Getúlio Vargas. 

NORDESTE 

40,9 
13,3 
45,8 

No mesmo período, três em quatro nordestinos encontravam 
ocupação em atividades primárias.3 

1. A apresentação que se segue combina aspectos econômico-demográ
ficos constatados no início dos anos 50, com características outras, válidas 
'igualmente para a atualidade. 
2. IBGE, Censo Demográfico 1950, e IBRE, Fundação Getúlio Vargas. 
3. Pelo Censo Demográfico de 1950, 74% da população nordestina 
(população economicamente ativa), encontrava ocupação no setor primá
rio. Para o Brasil, esta cifra seria, então, de aproximadamente 60%. 
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A região aqui referida como Nordeste apresenta grande � 
sidade interna, sendo relativamente fácil distinguir sub-regiõd que 
se diferenciam pelo clima, vegetação, atividades econômicas dpicas, 
grau de urbanização etc. A caracterização das diversas sup--regiões 
nordestinas é realizada em vários trabalhos, não cabendo" reprodu
zi-las neste ensaio.4 Adotando a classificação mais difuµdida, refe
rimo-nos a seguir, repetidas vezes, à Zona da Mata, ao Agreste, ao 
Sertão ( que compreende o litoral norte), à zona de transição para 
a Amazônia e ao sul da Bahia. / 

Por conveniência estatística, no entanto, serão referidos com 
freqüência os Estados que integram a região. Estes compreendem 
em regra frações de diferentes sub-regiões e, globalmente, apresen
tam profundas disparidades econômicas. Assim, em 1950, o Esta
do de Pernambuco apresenta o dobro da renda per capita do Piauí 
- não obstante a renda per capita de Pernambuco andasse, então, 
em torno de 1/3 da de São Paulo. 

A população, como as atividades econômicas, encontra-se dis
tribuída de forma marcadamente irregular no Nordeste. A par das 
grandes concentrações urbanas do litoral leste, existem no hinterland 
zonas de · elevada densidade demográfica constituindo verdadeiras 
"ilhas", separadas por amplas faixas de reduzido aproveitamento. 

As áreas de maior densidade demográfica são basicamente 
aquelas ocupadas pela cultura canavieira no litoral úmido ( Zona da 
Mata) e as dedicadas à policultura no Agreste e nas "serras" ser
tanejas .6 A imagem de um arquipélago demográfico separado por 
grandes zonas escassamente ocupadas é, aliás, claramente sugerida 
pelos mapas da população.6 Em várias ilhas demográfico-agrárias, 
já em 1950 eram registrados mais. de 100 habitantes p/km2 ;7 

4. O livro de Manuel Correia de Andrade, A terra e o homem no Nor
deste, é particularmente indicado para este fim. Não trata, contudo, 
do Estado do Maranhão, e só inclui o oeste do Piªuí e o norte da Bahia. 
Ali se encontra grande número de referências bibliográficas que permitem 
o prosseguimento de estudos. Para uma análise sintética da formação 
histórica e dinâmica das partes que integram o todo nordestino, vide Dl
so Furtado, "O processo revolucionário no Nordeste" em Dialética do 
Desenvolvimento. 
5. Também nas frentes de ocupação pioneira no Maranhão se registra
vam pontos de aglutinação de contingentes populacionais procedentes de 
outras áreas. O mesmo se passa em certos municípios do sul da Bahia, 
onde mais se concentra a produção cacaueira. 
6. Vide Mário Lacerda de Mello, A colonização e os problemas agrá
rios do Nordeste, Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, Reci
fe, 1912. 
7. No sertão propriamente dito, porém, as zonas de maior densidade 
tendiam a estar entre 50 e 100 habitantes p/km2, 
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nelas, o crescimento populacional criava graves problemas cuja "so
lução" variava com o tipo de cultura, a estrutura de propriedade, 
a distância do centro-sul e das fronteiras virgens do País. Da re
gião canavieira, por exemplo, era expelida para os centros urbanos 
litorâneos grande parte do adicional de mão-de-obra não absorvido 
pela monocultura latifundiária. Nas zonas de policultura, contudo , 
não obstante também se registrassem movimentos migratórios, ha
via uma tendência à retenção de população através do fraciona
mento da propriedade àgrícola familiar. À crescente concentração 
de propriedade agrária na faixa· canavieira8 se contrapunha, pois,. 

a subdivisão crescente da propriedade policultura. 
Ambas as tendências são importantes por suas profundas im

plicações sobre a conformação econômico-social da região; repre
sentam, porém, o ocorrido apenas naquilo que poderíamos deno
minar de "pólos opostos" do universo agrícola nordestino. Em 
1950, os resultados desta evolução divergente se mostravam já bem 
delineados. Na Paraíba, em Pernambuco, Alagoas e Sergipe, 50% 
ou mais dos estabelecimentos eram de menos de 10 hectares. Em 
outras áreas do Brasil, como Minas Gerais ou Rio Grande do Sul, 
os estabelecimentos de menos de 10 hectares não chegavam a 20% 
do total. Quanto à importância relativa dos grandes estabeleci
mentos, bastaria assinalar que, na Paraíba, oito estabelecimentos de 

mais de 1 O. 000 hectares cobriam área superior à correspondente 
aos 34. 491 estabelecimentos de menos de 10 hectares, então exis
tentes. 

Também quanto ao destino da produção, divergiam notada-
mente as sub-regiões nordestinas. A par de grandes áreas funda
mentalmente ocupadas por atividades de exportação, havia outras 
organizadas em função do mercado regional e, finalmente, um sem
número de zonas amplamente distribuídas pelo Nordeste, onde 
predominava a produção para autoconsumo. Como um todo, a re
gião "exportava" cerca de 25% de seu produto. Tais "exportações" 
( vendas para o mercado mundial e para o "resto" do País) vi
nham de há muito sendo reorientadas em favor do mercado cen
tro-sulino. Esta tendência refletia e compensava a progressiva per
da de posição no mercado internacional. Em 1950, enquanto 16% 
do produto se destinavam ao consumo de outras regiões do País, 
10% apenas eram dirigidos para o mercado mundial.9 

8. Tendência patenteada desde fins do século passado e que marca a 
afirmação da usina após a fracassada experiência dos "engenhos centrais"', 
9. Uma política de desenvolvimento para o Nordeste, GIDN, pág. 41. 
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A infra-estrutura de transportes e energia com que contia 
economia nordestina no pós-guerra apresentava graves prol;lemas. 
Os sistemas ferroviário e de cabotagem que dominavam Oô trans
portes regionais se encontravam em plena decadência. Qúanto ao 
sistema rodoviário, os problemas aí encontrados eram b1�tante sin
gulares. O interior semi-árido que, pela rarefação da atividade eco
nômica, e a natureza dos produtos comercializados (jlgodão e ga
do), não demandava intensamente serviços de transporte, encon
trava-se dotado de extensa rede de estradas. Na igião litorânea, 
porém, a mobilização terrestre de · cargas enfrentava graves proble
mas determinados pela insuficiência, desarticulação, e precária ma
nutenção das estradas. 

As deficiências no suprimento de energia, por sua vez, consti
tuíam autêntico ponto de estrangulamento para a economia regio
nal. A disponibilidade de energia elétrica era reduzida10 e, sobre
tudo, incerta: fábricas e municipalidades viam-se, em muitos casos, 
obrigadas a contar com geradores próprios. 

Ê bem sabido que as grandes cidades nordestinas encontram
se em sua quase totalidade dispostas ao longo do litoral. Trata-se 
de centros- predominantemente voltados para as atividades comer
ciais e administrativas. Desde há muito aí se encontram instaladas, 
no entanto, fábricas têxteis e de produtos alimentares.11 A redu
zida capacidade de absorção (adicional) de mão-de-obra pela agri
cultura canavieira ( disposta ao longo do litoral oriental) determi
nou um movimento de êJ.odo rural que, não justificado pela situa
ção econômica das cidades, desde há muito se traduziu no conhe
·cido fenômeno da "inchação" urbana. O subemprego nas cidades, 
além das características que lhe são, usuais em outras regiões, se 
traduzia na proliferação do pequeno comércio de rua, o comércio 
"de tabuleiro". O comércio organizado em moldes capitalistas, por 
.sua vez, dominava integralmente os fluxos de importação e expor
tação da área. 

10. Em 1954, com aproximadamente 32% da população brasileira, o 
Nordeste contava com cerca de 10% dos Kw instalados no País. Sobre 
-0. problema da "falta de energia", vide Estudos sobre o desenvolvimento 
econômico do Nordeste, de H. W. Singer, publicado pelo BNDE (1953) 
e, posteriormente, pela Comissão de Desenvolvimento Econômico de Per

nambuco (1912). 
11 . A proporção do pessoal ocupado na indústria era, porém, notoria
mente reduzida. Para 1940, Singer estima em apenas 6,3 e 3,7'% (respec
tivamente) a fração da população ocupada em atividades industriais no 
Recife e em Salvador. No mesmo ano, 13,2% da população paulistana se 
·dedicavam a atividades industriais. Singer, Paul, Desenvolvimento Econô
mico e Evolução Urbana, pág. 330. 
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Até este ponto, a apresentação da economia nordestina se fez 
plediante uma abordagem eminentemente estática. Os aspectos real
çados foram escolhidos não apenas por sua importância no quadro 
nordestino, como porque preparam o terreno para a interpretação 
a seguir proposta de sua evolução recente. No que segue, e como 
:omplemento a esta sumária apresentação, referimo-nos a certas 
propriedades dinâmicas da economia nordestina. É mantido, ainda 
como referência, o início dos anos 50. As alusões aos diversos se
tores de atividade serão sumárias, dado que mais adiante será tra
tada, especificamente, a evolução da agricultura, da indústria, da 
infra-estrutura e do setor público. 

A economia nordestina se constituiu tendo por centros moto
res determinadas atividades básicas de exportação. O comércio, as 
finanças e o sistema de transporte ( bem como a própria agricultura 
de alimentos) se plasmaram em função dos requisitos ( e das "so
bras" de terra e mão-de-obra) do setor exportador. Posta em 
xeque sucessivas vezes pelas crises do comércio internacional e 
pela emergência de competidores mais eficientes, esta economia 
tendeu desde há muito a assumir o papel de supridor "marginal" 
do mercado externo, 12 e a buscar compensação no plano nacional 
para sua exclusão rio mercado mundial. 

A tentativa do Nordeste de compensar no centro-sul a mar
ginalização do mercado mundial não teve, contudo, grande êxito. 
Com a famosa geada de 1918, ganha impulso um grande movimen
to de diversificação na agricultura paulista e, a partir de então, 
por sucessivas "ondas" de expansão, a agricultura de São Paulo 
substitui a nordestina como supridora de algodão e açúcar. O in
sucesso de suas atividades básicas não levou o Nordeste a uma 
redefinição estrutural; muito pelo contrário1 a região conseguiu 
sustentar suas características tradicionais,13 seguindo de longe o 
progresso ocorrido em outras áreas e sofrendo um processo de ex
pansão vegetativa. Bloqueadas as exportações dos seus mais impor
tantes produtos, o Nordeste pôde, no entanto, contar com o sur
gimento de novas atividades exportadoras como o cacau ( lavoura 
que acusa acelerado crescimento na entrada do século, crise e re
lativa estagnação a partir dos anos 30) e o sisal ( cuja produção 
e exportação cresceram aceleradamente após a Segunda Grande 
Guerra). Estes sucessos parciais - e "mal situados" em relação 

12. É bem sabido, porém, que este tipo de exclusão não avança unifor
memente: o supridor "marginal" reencontra vez por outra oportunidades 
de expansão, sendo assim levado a acomodar-se a um regime de marcada 
instabilidade. 
13. Vide: A herança regional no desenvolvimento brasileiro. 
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aos centros comerciais-industriais da região, notoriamente nos is 
do cacau e do babaçu - não logravam, porém, de forma alguma, 
revitalizar a economia que, como um todo, acompanhava a Úndên
cia estagnacionista de suas principais atividades: a agroindústria 
canavieira; a agricultura e, a indústria do algodão. A dispersão e 
o reduzido alcance dos estímulos provenientes do mercado externo, 
aliados ao não surgimento de focos dinâmicos interno?; apontavam 
no sentido da desintegração espacial da economia. Em particular, 
o êxito relativo de novas atividades exportadoras éÍe importância 
secundária tinha efeitos centrífugos sobre a massa da economia 
regional;- acentuandõ a reduzida organicidade da "economia nor
destina". 

Os centros urbanos e a faixa açucareira litorânea constituíam 
os principais mercados com que contavam as lavouras de alimentos 
e a pecuária da região. Havia, assim, uma incipiente divisão geográ
fica do trabalho na região, funcionando o Agreste e, em menor es
cala, o Sertão, como fontes de abastecimento da economia costei
ra. As grandes propriedades da região sertaneja eram levadas a de
dicar-se prioritariamente ao algodão e/ ou ao gado, produtos de fá
cil comercialização. Mesmo nas mais remotas áreas, contudo, peque
nos excedentes de alimentos eram levados pelos agricultores a fei
ras de significado quase exclusivamente local. Esta modalidade de 
mercado era também o escoadouro natural de grande variedade de 
produtos artesanais que atendiam aos hábitos de consumo regionais. 
Assim sendo, se ampliássemos o conceito de "autoconsumo", no 
sentido de abranger áreas compostas de grande número de peque
nos produtores e ainda centros urbanos de reduzida expressão -
mas cuja vida econômica se intensifica periodicamente por ocasião 
das feiras - concluiríamos pela existência de elevado grau de "fe
chamento" em muitas zonas interioranas. A venda de algodão por 
ocasião das safras e a remessa de tempos em tempos de gado para 
os centros urbanos são, então, os únicos e intermitentes vínculos 
mantidos com o resto da economia. 

;Estando a região costeira dividida em zonas centradas sobre 
cidades-portos de escasso inter-relacionamento e sendo reduzido o 
grau de abertura da rarefeita economia interiorana, encontravam-se 
as indústrias nordestinas ilhadas em mercados de reduzida expres
são, sendo as vendas ( e mesmo a expansão) para o centro-sul a 
saída encontrada por umas poucas empresas nordestinas, como, por 
exemplo, o grupo Lundgren ( Casas Pernambucanas), verdadeira
mente exitosas. Dado o notável avanço industrial do sul do País 
a partir de meados dos anos 30, suas vantagens locacionais, de 
infra-estrutura e crédito e, em contraposição, as deficiências de ser-
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viços básicos, o atraso tecnológico acumulado e o acentuado tradi
cionalismo do empresariado nordestino, concluímos (numa primei
ra aproximação) que era bastante difícil a situação da indústria 
nordestina após a Segunda Grande Guerra. 

As observações precedentes não pretendem, em absoluto, ex
plicar o atraso relativo do Nordeste ao terem início os anos 50. 
Trata-se de mera listagem de sintomas estruturais e funcionais do 
profundo atraso da região.14 

Vários aspectos anteriormente realçados apontam no sentido 
de uma conclusão que 'cabe realçar. As diferentes sub-regiões, como 
os setores distintos, apresentavam reduzida articulação econômica: 
ainda em meados dos anos 50, a expressão pela qual oficialmente 
se fazia referência à área era a de "Polígono das Secas" - como 
se esse flagelo fosse o único denominador comum a "integrar" a 
regíão.15 

Agravamento das condições 

O pós-guerra se fez acompanhar de dificuldades crescente5, 
para a economia nordestina: renovavam-se velhos problemas; sur
giam novos. 

O importante setor têxtil nordestino havia desfrutado das ex
celentes oportunidades oferecidas pela Segunda Grande Guerra.10 

Logo após o término do conflito cessariam, praticamente, as expor
tações brasileiras de artigos têxteis.17 No País, como um todo, o 
setor voltava a enfrentar problemas já evidentes nos anos 20; a 
sobreutilização de equipamentos durante os anos de guerra, po
rém, havia-os agravado de muito. O parque ,nordestino, com mui
tas unidades montadas de longa época, excessivamente disperso (pe
los vários Estados e mesmo por cidades de importância secundária 

14. O ensaio A herança regional no desenvolvimento brasileiro, procura 
levantar as origens históricas do atraso relativo do Nordeste. É realçado 
ali, entre outros fatores, o fracasso da região em vincular-se em profun
didade aos grandes centros urbano-industriais centro-sulinos após a "mar
ginalização" de suas exportações no mercado mundial. 
15. Os limites do Polígono das Secas, originalmente estabelecido em cer
ca de 800.000 km2, sofreram modificações como resultado de reivindicaçõe1; 
vária�, vindo a englobar 950.000 km2• Não estão nele incluídos aproxi
madamente 1/3 do Nordeste aqui estudado, ou seja, a faixa litorânea úmi
da, grande parte do Estado da Bahia e o :Estado do Maranhão. 
16.· Estimulada pela crise bélica, a indústria têxtil brasileira saltou da 
produção de 890.000 metros de tecidos de algodão em 1930 para 1.400.000 
metros em 1943. Stanley, The Brazilian cotton textile industry, 1850-1950. 
17. As exportações de algodão em fio, por exemplo, passam de 4 .420 t 
em 1945 para 480 t em 1947. IBGE, Anuário Estatistico de 1948. 
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e mal servidas de transportes e energia) teria que enfrentar um 
acúmulo de problemas internos, tendo, ainda, simultaneamente,,·que 
lutar para preservar suas posições no resto do País. ·· 

Quanto às exportações primárias, o Nordeste reassumia no 
pós-guerra sua posição de supridor marginal de açúcar e, especial
mente, algodão, procurando ainda sustentar suas exportações <le 
cacau e explorar a fundo novas oportunidades como o sisal. Cairia, 
no entanto, verticalmente a demanda de certos produtos estraté
gicos, cuja produção havia propiciado surtos localizados durante o 
conflito externo. 

O importante mercado centro-sulino de açúcar, onde o Nor
deste havia logrado preservar quotas de exportação18 vê-se nova
mente ameaçado pela retomada dá expansão canavieira paulista. De 
1946 a 1961, enqu�nto duplicava a produção nordestina de açúcar, 
São Paulo iria decuplicar sua produção. 

Ponderados vários fatores, a economia nordestina entre as vés
peras da Segunda Grande Guerra e o início da década dos 60 pa
rece ter sofrido marcada deterioração global - o que, dada a sua 
heterogeneidade espacial, não é incompatível com melhorias loca
lizadas em determinadas zonas e atividades. Uma estimativa do 
comportamento do produto regional, contrapondo os anos de 1939 
e 1950, aponta acentuado declínio relativo-da região no contexto 
brasileiro: a fração de renda nacional gerada no Nordeste teria bai
xado de 21,2 para 16,5%.19 Segundo a mesma fonte, no período 
em questão, enquanto o Brasil incrementava seu produto em 98%, 
o Nordeste apresentava um crescimento de apenas 28%. A par 
do crescente distanciamento Nordeste-Brasil, verificava-se a pro
gressiva diferenciação dentro do próprio Nordeste. O Maranhão; 
por exemplo, teria sofrido um decréscimo de sua renda de 5%, o 
que, tendo em conta o crescimento demográfico, implicaria uma 
redução de 29 % da renda per capita! 

18. O controle de produção açucareira, datado de 1931, havia se inten
sificado em 1934, com o estabelecimento de quotas destinadas a manter a 
participação dos vários Estados produtores no mercado nacional. 
19. H. W. Singer, op. cit. É possível que haja exagero nesta avaliação 
do crescente atraso relativo do Nordeste. O autor fundamentou-se em esti
mativas da Fundação Getúlio Vargas apresentadas em Tendências ao 
Desenv'olvimento Econômico do Brasil. Uma apreciação crítica do traba
lho de Singer foi realizada por Pompeu Aciolly Borges e pode ser encon
trada como prefácio ao referido trabalho na edição patrocinada pela 
Comissão de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, 1962. 
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A crise da economia nordestina conheceu acentuado agrava
mento nos primeiros anos da década dos 50. Sobrepondo-se a ou
tros problemas que de _ há muito vinham determinando o empo
brecimento relativo da região, entravam em cena dois fatores de 
conseqüências verdadeiramente nefastas para a economia regional: 

a política cambial do pós-guerra; e 
- a seca 1951-1953. 

A taxa de câmbio estabelecida no imediato pós-guerra ( de 
aproximadamente 1.8 cruzeiros por dólar) foi sustentada, como se 
sabe, até 1953. Dada a permanente elevação dos preços internos -
após a relativa estabilidade obtida nos anos 1946-7 - isto signi
ficava gradativa perda de valor real da receita em cruzeiros obtida 
pelos exportadores. Ao ter início a década dos 50, toma impulso 
a alta de preços e vários artigos de exportação vão se tornando 
"gravosos ". 

O desestímulo genérico às exportações era apenas uma das 
formas pelas quais a política cambial do pós-guerra prejudicava o 
Nordeste. Há que ter em conta que, dado o rígido controle das 
importações, o Nordeste se via obrigado a utilizar internamente o 
saldo positivo de suas transações internacionais ( a região apresen
tava deficits em sua transações comerciais internas). Ao fazê-lo, 
era vitimado por a_centuado processo de deterioração das relações 
de troca, já que o saldo (superavit) de que dispunha frente ao ex
terior era convertido em cruzeiros a uma taxa constante, enquanto 
o deficit de suas transações internas deveria ser cancelado a preços 
correntes.20 Esta política cambial que penalizava as exportações 
constituía, no centro-sul, um mecanismo de transferência de recur
sos da agricultura de exportação para a indústria emergente; no 
País como um todo, no entanto, tendia a transferir recursos das 
regiões pobres para o pólo industrial em formação. 

A prolongada seca dos anos 51, 52, 53 tornaria a situação re
gional efetivamente crítica.21 À crise da agricultura de exportação 
exacerbada pela política cambial vinha somar-se o colapso da agri
cultura de subsistência em amplas faixas do hinterland. Acelera
va-se o movimento migratório, cuja composição tendia a deformar 
a estrutura etária no sentido de elevar o percentual de crianças, 

20. Evidentemente, o raciocuuo só se aplica à transferência de saldos 
do comércio exterior para o interior, já que em suas transações com o 
restó do País (compras e vendas) o Nordeste se defrontava com um gene
ralizado movimento de elevação de preços. 
21. _ É de notar-se que, desde o início dos anos 30, não se havia registra
do nenhuma estiagem particularmente prolongada. 
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velhos e mulheres na população regional ( o êxodo de nordestinos 
no biênio 1951-52 foi estimado em cerca de 300.000 pessoas) .. 

A elevação dos gastos públicos pelo socorro aos flagelados 
reassumia suas características e vícios tradicionalmente assinala
dos. Diante das escassas perspectivas e dos graves problemas re
gionais, os capitais privados buscavam, em muitos casos, transfe
rir-se para a região centro-sul, onde encontrariam melhores opor
tunidades de aplicação. 

O conjunto de fatores que lesavam a região nordestina em 
benefício de outras áreas foi amplamente analisado e denunciado. 
SINGER os d�nominou "causas artificiais" de atraso relativo da re
gião, reunindo sob este título todos os mecanismos que promoviam 
a "drenagem de recursos nordestinos" .22 

A busca de novos caminhos 

O vasto hinterland nordestino, de tempos em tempos atingi
do pelo flagelo da seca, tem constituído, historicamente, tema de 
debates neste País. Os grandes programas de assistência, iniciados 
nas últimas décadas do século passado, visaram sempre o combate 
aos mais evid�ntes e dramáticos efeitos das grandes estiagens. Aos 
poucos, porém, foi surgindo e se firmando a convicção de que não 
haveria que enfrentar apenas as conseqüências imediatas do flagelo 
e, sim, ir de en.contro às suas causas. Assim, enquanto na terrível 
seca de 1877-79, o Governo, buscando socorrer os flagelados, os 
empregou em tarefas variadas e dispersas, dentre as quais se des
tacavam a construção de igrejas, prisões, cemitérios, algumas dé
cadas mais tarde já se observa a preocupação com grandes obras 
públicas orientadas para a transformação, das condições básicas da 
região. Epitácio Pessoa, em cuja presidência foram elevados a um 
nível sem precedentes os gastos com o Nordeste, distinguia clara
mente entre pequenas obras de natureza assistencial e grandes 
obras, orientadas para a transformação - via irrigação - das con
dições agrícolas da região.� O retorno aos anos normais e a ou
tras preocupações como o equilíbrio orçamentário impunham um 
retrocesso às obras públicas. Imediatamente após os anos de inten-

22. Singer, op. cit. Vide também Planejamento do Combate às Secas, 

Banco do Nordeste do Brasil, 1953, trabalho de autoria de Rômulo de 
Almeida. O aprofundamento e sistematização desta análise couberam ao 
clássico estudo Uma politica de desenvolvimento para o Nordeste do Gru
po de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, liderado por Celso 
Furtado. 
23. Epitácio Pessoa, Pela verdade, pág. 320, Liv. Francisco Alves, 1925. 
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sos gastos federais patrocinados pelo governo Epitácio Pessoa, por 
exemplo, a totalidade das obras públicas em curso no País foram 
paralisadas. 24 

A violenta seca do início dos anos 30 recolocaria em toda a 
sua intensidade o problema de vulnerabilidade da região semi-ári
da nordestina. Juntamente com a aplicação de enorme quantidade 
de recursos, procurou-se, mais que nunca, evitar a dispersão de es
forços que havia_ vitiwado outros programas. Ganham maior ênfa
se as estradas, sendo construídos aproximadamente 2. 000 km de 
estradas principais e cerca de 1. 000 de secundárias.25 

Nos anos 40, pela primeira vez, as atenções do Governo Fe
deral se dirigiram para a região semi-árida, a despeito da inexistên
cia de grandes secas.26 É que as dificuldades impostas pela guerra 
levavam a buscar soluções internas para a ligação Centro-Sul-Nor
deste. O São Francisco, com sua histórica função integradora, pas
sava a primeiro plano e o gasto público federal na região claramen
te se reorientaria em favor do Vale e contra os Estados que até 
então haviam recebido o maior quinhão de obras públicas - Ceará, 
Rio Grande do Norte e Paraíba. 

Duas grandes instituições surgiram nos anos 40, orientadas 
para o aproveitamento do potencial do Vale: a Comissão do Vale 
do São Francisco ( CVSF) e a Companhia Hidrelétrica do São Fran
cisco ( CHESF). A primeira retomaria, e levaria a extremos, a tra
dição assistencialista característica das piores fases da InspetorÍ'.i 
de Obras contra as Secas no Nordeste.27 A segunda marca o iní
cio de uma nova era. Removeria em poucos anos um dos "pontos 
de estrangulamento" com que se defrontava a, economia nordesti
na, abrindo assim novos horizontes para as atividades econômicas 
. da região.28 

24. Decreto n.0 16. 769. Caberia também lembrar que, desaparecidas ai 
cenas dramáticas trazidas pelas secas, os grandes programas tendiam a 
diluir-se em assistencialismo, sob as pressões locais e o clientelismo político 
imperante na região. 
25. Hirschman, Albert O., Journeys toward progress, Brazil's Northeast. 
26. Nesta década foi, contudo, registrada a pequena seca de 1942. 
27. Não há dúvida, porém, que certas atividades econômicas foram bene
ficiadas pela presença do órgão que facilitou o acesso a implementos agrí
colas vários, deu assistência em muitos casos à racionalização de culturas, 
à introdução de novas sementes (de arroz, por exemplo) etc. O cunho 
assistencialísta transparece, contudo, nos próprios documentos do órgão 
que se declara empenhado numa "grande política de pequenos serviços". 
"A Comissão do Vale do São Francisco - objetivos e realizações", Salo
mão S., Revista Brasileira de Geografia, abril/junho de 1960. 
28. Para um confronto sumário das duas experiências, vide Albert Hir
schman, op. cit 
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A perspectiva de ampla e estável oferta de energia a partir 
de meados dos anos 50 sugeria profunda revisão do enfoque tra
dicionalmente aceito do "combate às secas". Diante das possibili
dades que se entreabriam e em meio a nova grande seca - que, 
por suas terríveis conseqüências, provava a ineficácia das soluções 
anteriormente tentadas - seria renovada a fundo a visão que se 
possuía da região. A nova visão do problema nordestino se refle
tira, por exemplo, na Mensagem Presidencial n.º 363 de 1951: "O 
próprio título de "00ras contra as secas expressa uma limitação, 
focalizando o problema, sobretudo pelo ângulo de obras de enge
nharia". Não se trata de defender a região e sim de fomeritar o 
surgimento e expansão de atividades econômicas. Quanto às secas 
propriamente ditas, ainda que prossigam obras, de "combate" de 
estilo tradicional, é defendida a tese de que se deveria procurar 
adaptar as atividades agrícolas à ecologia regional. Na linha de 
frente da política de adaptação ( ao invés de transformação) às 
condições ecológicas, estariam os cultivos resistentes ao clima re
gional. Trata-se, em regra, da produção de matérias-primas de em
prego industrial - algodão-mocó, sisai, caroá etc. Seu plantio e 
trato - ·e bem assim o da palma forrageira, que viria melhorar 
substancialmente as perspectivas da pecuária regional � exigiriam 
uma profunda renovação do precário sistema de atendimento à de
manda interiorana de crédito. Também o almejado surgimento de 
novas atividades manufatureiras apontava no sentido de maiores 
necessidades creditícias e de outros serviços de apoio. O Banco 
do Nordeste do Brasil, destinado a prestar "assistência mediante 
empréstimos, .a empreendimentos de caráter reprodutivo na área 
do Polígono das Secas '',29 viria, então, inserir-se numa política de 
amparo e fomento às atividades produtivas na área. Insinuava-se 
assim, no plano das instituições governamentais, uma divisão do 
trabalho já que a função de realizar inversões independentes de 
sua rentabilidade direta continuava a cargo, principalmente, do De
partamento Nacional de Obras contra as Secas.30 

Em 1958, violenta, ainda que curta, seca haveria de chamar 
mais uma vez, dramaticamente, a atenção sobre o Nordeste. Veri
ficou-se verdadeiro colapso da economia nas zonas mais diretamen
te afetadas. No Estado do Ceará ( onde de há muito vinha se con
trando o maior número de obras contras as secas) a produção de 
feijão decresceu de 86%, a de milho de 83% e a de arroz de 
82%.31 Na região semi-árida, como um todo, o DNOCS chegou a 

29. Constituição do Banco, art. 8. 0 

30. Mensagem n.0 148, de 1952. 
31. GTDN, pág. 66. 
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empregar um máximo de 400. 000 pessoas, enquanto o DNER 
ocupou até 140. 000. Estimada a população da área afetada, afir
maria o relatório do GTDN: "uma pessoa em duas que trabalham 
na agricultura do perímetro semi-árido foi reduzida pela seca à 
completa indigência" .32 Com o País em plena euforia desenvolvi
mentista, o ressurgimento de toda a seqüela de males que acom
panha as grandes secas ( inclusive vultosos desvios de verbas) acar
retaria uma condenação categórica das muitas décadas de política 
contra as secas. Estavam, aparentemente, criadas as condições para 
a formulação e execução de um ambicioso programa de desenvol
vimento na área.33 

II - A ESTRATÉGIA REFORMISTA 

É feita, a seguir, uma sintética reprodução das teses e pro
posições centrais do documento Uma Política de Desenvolvimento 
para o Nordeste publicado em 1959 e que viria a constituir autên
tica matriz do pensamento nacional sobre a problemática nordes
tina. Dele derivou diretamente a estratégia oficialmente adotada 
pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste ( SUDENE). 
Posteriormente, será realizado um exame crítico de certas premis
sas do documento e, em seguida, o exame das linhas de evolução 
que efetivamente vingaram na determinação do quadro atual da 
economia nordestina: Esta primeira etapa, contudo, omite quais
quer apreciações buscando retratar fielmente a "macroconcepção" 
que domina o relatório do GTDN. 

"O principal problema econômico do Brasil na atual etapa de 
seu desenvolvimento é o da disparidade regional de ritmos de cres
cimento" ... "o ritmo de crescimento no Nordeste corresponde a 
pouco mais da metade do observado no Centro-Sul".34 "No de
correr do período que se inicia em 1948, a diferença (de ritmo de 
crescimento) tem sido aproximadamente de 1 para 2 ".35 

"É equívoco pensar que as disparidades tendem a autocorri
gir-se, mediante movimentos migratórios das regiões mais pobre� 

32. GTDN, pág. 67. 
33. Acontecimentos políticos de grande repercussão contribuíram certa
mente para propiciar um clima excepcionalmente favorável à revisão da 
política federal na região: em seguida à seca, as eleições estaduais leva
ram ao poder vários governadores de oposição ao Governo. central; em 
outro plano, começavam a ganhar repercussão nacional as "Ligas Campo� 
nesas". 
34. GTDN, pág. 21. 
35. GTDN, pág. 9. 
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para as mais ricas. A esse respeito, convém lembrar a experiência 
de outros países, de dimensões muito menores que o nosso, onde 
a disparidade de níveis de renda tendem a cristalizar-se, dando lu
gar a barreiras institucionais e não a diluir-se" .36 

O período sobre o qual se concentra a análise do GTDN é 
o de 1948-1956.37 Admite-se que nesta fase, às "causas profundas'' 
que prejudicavam o Nordeste, somam-se fatores adversos de "tipo 
circunstancial''., decorrentes da política de industrialização seguida 
no último _decênio. A partir de dados apresentados no trabalho e. 
admitida certa estimativa de crescimento populacional, conclui-se 
que "o pequeno aumento da renda per capita ocorrido no Nordeste, 
entre 1948 e 56 ( cerca de 7 % ) deve-se em sua quase totalidade 
ao aumento da produção fora do setor agropecuário".38 

• • •  "a agro
pecuária nordestina cresceu a uma taxa de 2,8%, ou seja, pouco 
mais da metade correspondente ao setor industrial, que alcançou 
5,2%.39 O reduzido crescimento da agropecuária é considerado um 
freio ao processo de desenvolvimento da região. Ou, como diria o 
documento de apresentação do Plano Qüinqüenal inspirado no 
GTDN, "a debilidade da economia do Nordeste resulta, principal
mente, das· características estruturais de sua base agrária" .40 

São apontadas várias determinantes do fraco desempenho <la 
agricultura, destacando-se: 

- a "escassez relativa de terras aráveis" aliada à inadequada 
precipitação pluviométrica"; 

- a "estrutura agrária da faixa úmida oriental, chamada Zona 
da Mata", cujas terra�, as "mais próximas do litoral", e "onde se 
concentram os principais grupos demográficos rurais e urbanos" 
são insuficientemente utilizadas, dependendo as populações aí aglo
meradas, de forma crescente, de alimentos produzidos na zona afe
tada pelas secas periódicas"; 41 

- a inadequação da zona semi-árida à "precária agricultura 
de subsistência" que aí vem se desenvolvendo. 

Em suma, à parte os problemas de natureza física, são ressal
tadas a irracionalidade institucional ( latifúndio subaproveitador 
versus minifúndio destruidor das riquezas do solo) e a irracionali
dade espacial ( não utilização das terras do litoral para a produção 

36. GTDN, pág. 22. 
37. GTDN, pág. 10. 
38. GTDN, pág. 23. 
39. GTDN, págs. 22/23. 
40. Bases da Politica de Desenvolvimento do Nordeste do Bram e 
Esquema do Plano Qüinqüenal da SUDENE, Recife, 1962, pág. 10. 
41. GTDN, pág. 10. 
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de alimentos - e subutilização genérica destes solos - e depen
dência crescente das zonas mais distantes e vulneráveis). 

"Em regiões onde são escassos os recursos de terra" . . . " a 
absorção de grandes massas de mão-de-obra a um alto nível de pro
dutividade" . . . "só é possível com a instalação de indústrias ma
nufatureiras ".42 Esta é uma orientação inelutável para regiões ou 
países tais como "Porto Rico, Japão e Nordeste".43 Mas a irracio
nalidade da agricultura ( sobrepondo-se aos problemas de base fí
sica) é de tal ordem,- que tem impedido o próprio avanço manufa
tureiro: "o obstáculo mais fundamental a essa industrialização tem 
sido, até o presente, uma oferta inelástica de alimentos" .44 Assim 
sendo, a "reestruturação da agricultura nordestina, visando ao uso 
mais racional e intensivo dos recursos escassos de terra e água, 
constitui pré-requisito da industrialização".� 

À luz destas proposições básicas, é concebida a estratégia para 
o desenvolvimento da região. Sua apresentação esquemática é feita, 
por exemplo, no documento "Bases"46 

- a ordem de apresenta
ção não reflete uma escala de prioridades ou uma ordenação tem
poral dos grandes objetivos: 

"a) intensificação dos investimentos industriais, visando criar
fontes de emprego nas zonas urbanas, onde já se acumulam gran
des massas de subempregados, e a modificar a estrutura da econo-
mia regional, ainda fortemente impregnada de resquícios feudais; 

b) transformação da estrutura agrária da zona úmida lito
rânea, visando a uma utilização mais intensiva das terras, para 
aumentar a produtividade da economia açucareira e permitir a cria
ção de unidades familiares especializadas na produção de alimentos; 

e) transformação progressiva da economia das zonas semi
áridas no sentido de elevar sua produtividade e de torná-la mais 
adaptada às condições ecológicas; e 

d) deslocamento da fronteira agrícola, visando a incorporar 
à economia da região as terras úmidas do sul da Bahia e do Mara
nhão, abrindo, por intermédio deste último, as portas de acesso
às terras amazônicas". 

O cumprimento de tais propósitos, que, como se verá mais 
adiante, são em certa medida interdependentes, exigiria profunda. 
reestruturação da economia nordestina. Os traços considerados mais 
negativos seriam removidos através de um tratamento "cirúrgico.,. 

42. GTDN, pág. 83. 
43. GTDN, pág. 51. 
44. GTDN, pág. 76. 

45. GTDN, pág. 60. 
46. Bases, op. cit., pág. 23. 
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indispensável, Jª que a evolução histórica, por si, não se incumbia 
de removê-los. A correção das deformidades estruturais não ape
nas permitiria a retomada do desenvolvimento regional, como lan
çaria os fundamentos de um processo mais abrangente de desen
volvimento. Assim, explorando a fundo as peculiaridades históricas 
do contexto nordestino, o referido programa de reformas almejava 
a "construção de um sistema econômico moderno" .47 

* * *· 

Passados mais de 10 anos da elaboração do documento básico 
GTDN e tendo início a execução do IV Plano Diretor da SUDE
NE, cabe confrontar o ocorrido nestes anos com as transformações 
originariamente tidas por indispensáveis ao desenvolvimento regio
nal. É fácil constatar que as transformações estruturais que con
substanciavam a estratégia proposta pelo GTDN adotada pela SU
DENE não foram, em absoluto, efetivadas. Podemos cómprová-lo, 
de forma imediata, colocando em tela de juízo a desejada transfor
mação da qase agrária, sabidamente o foco central das preocupa
ções do GTDN. 

Antes de mais nada, não se efetivou a "transformação da es
trutura agrária da zona úmida litorânea". O exame das linhas em 
que efetivamente se desenvolveu a política federal na região de
monstra, aliás, que a reforma agrária da Zona da Mata não foi se
quer tentada. Já no III Plano Diretor da SUDENE se admite, ex-
plicitamente, a incapacidade de levar à frente a reestruturação al
mejada: "No caso do setor agrícola, foram limitados, às vezes, os 
instrumentos à disposição da SUDENE para superar a rigidez es
trutural do próprio sistema" .48 

Tampouco foram efetivadas as transformações que adaptariam 
a economia da região semi-árida à própria ecologia - em particu
lar, pela redução substancial do cultivo de alimentos de grande vul
nerabilidade e reduzidos rendimentos. "O cotejo entre o diagnós
tico levado a efeito pelo Grupo de Trabalho para o desenvolvi
mento do Nordeste - GTDN - e a análise da situação atual da 
economia da Zona semi-árida conduz à conclusão de que muito 
pouca coisa foi feita no sentido das diretrizes fixadas pela SUDE
NE" .49 

47. Expressão utilizada no II Plano Diretor da SUDENE em sua apre
sentação comentada da estratégia. 
48. III Plano Diretor, pág. 56. 

49. Dirceu Pessoa, "Notas sobre ·a valorização da zona semi-árida do 
Nordeste do Brasil", SUDENE, Boletim de Recursos Naturais, janeiro/ 
março, 1967. 
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A política de colonização do Maranhão e do sul da Bahia como 
se depreende dos III e IV Planos Diretores perdeu, em grande 
medida, o significado e interesse com que inicialmente contavam. 

Prosseguem esforços no sentido de melhorar as condições daqueles 
que já se encontram ou que continuam chegando a certos pontos da 
fronteira agrícola maranhense - o programa converteu-se, no en
tanto, numa sombra daquele "povoamento orientado" definido 
como uma das grandes linhas estratégicas da SUDENE.50 Na su
mária referência ao chãmado Projeto de Povoamento do Maranhão, 
que consta do IV Plano Diretor, é reconhecido que, "na execução 
desse projeto, não se alcançou até o presente as metas programa
das. A ausência de estudos básicos . . . e a inexistência de infra
estrutura, primeiro de estradas, comprometeram seriamente os re
sultados esperados". 51 

Globalmente, pois, pode-se hoje constatar o insucesso da SU
DENE em levar a efeito sua estratégia de desenvolvimento. O ór
gão continua, no entanto, a esposar o programa inicial que, mais 
uma vez, é referido no IV Plano Diretor: "A avaliação ao nível 
de setor demonstrará_ os motivos pelos quais não foi dada conse
qüência às diretrizes, ainda válidas, de transformação da economia 
agrícola da faixa úmida; de reorganização da economia das zonas 
semi-áridas e do desloq1mento da fronteira agrícola do Nordeste, 
visando a incorporação - à economia da Região das terras úmidas 
do hinterland maranhense" .62 

Que implicações teria o não cumprimento dos grandes obje
tivos do GTDN? Tentemos responder a esta. importante questão, 
à luz do próprio GTDN. 

A não renovação da agricultura ( especialmente no que se re
fere à faixa úmida) manteria os centros urbano-industriais frente 
a uma oferta inelástica de alimentos. Conseqüência disto, os pre
ços dos alimentos se manteriam elevados e mesmo continuariam 
em ascensão - o que impediria à indústria local valer-se da mais 
importante vantagem relativa da região, a disponibilidade de mão
de-obra abundante e barata.63 Não se encontrava, pois, solução 

50. Chegou-se a pretender o traslado organizado de 1 . 000. 000 de pes
soas em cinco anos. Vide: Bases, op. cit. 

51. IV Plano, pág. 115. 
52. IV Plano Diretor, pág. 101. 
53. A elevação dos salários "no Nordeste tem-se processado a um ritmo 
superior ao que se verifica no centro-sul do País, em decorrência, sobre
tudo, do maior crescimento relativo dos preços dos alimentos no Nordes
te" - I Plano Diretor, pág. 172. Vide Quadro V - "Evolução do salário
mmimo nas cidades do Rio de Janeiro". Haveria, no entanto, que agir no 
sentido de que os salários, acompanhando os preços dos alimentos, passas-
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._para o problema "ricardiano ", de uma indústria que deve reduzir 
seus custos ( salários e matérias-primas) através de avanços reali
zados na agricultura. A não realização das reformas se traduziria, 
pois, em autêntico bloqueio da indústria regional, já que o "ponto 
mais fraco das indústrias do Nordeste reside na própria agricultura 
da região" .64 

Impossibilitada a indústria de valer-se de mão-de-obra efetiva
mente barata, seria mesmo difícil enfrentar o "colapso" de "impor
tantes ramos da indústria nordestina, que não se reequiparam nos 
últimos decênios". Em particular, não seria possível resistir ao 
avanço das "indústrias mais modernas e progressistas do centro
�u.1" _6ó 

Deixando de lado a fracassada transformação da agricultura, 
é curioso observar que a única grande linha inovadora defendida 
pelo GTDN no plano industrial - a implantação no Nordeste da 
siderurgia moderna - também não foi seguida. A criação de "uma 
ou mais usinas siderúrgicas "00 se justificaria pelo papel de indús
tria-mãe, atribuído a este ramo, cujo elevado poder germinativo 
induziria o avanço no sentido da diversificação industrial. A mo
-derna siderurgia era, de fato, tida como o "teste decisivo" em fun
•çâo do qual se decidiria a capacidade do Nordeste de "consolidar 
ieu parque industrial" _õ7 

Desde que não fosse impulsionado o desenvolvimento indus
trial, dado o estrangulamento imposto pelo setor agrícola, não seria 
_possível absorver "o excedente de população acumulado ou em 
acumulação nas zonas urbanas" .'58 Neste caso, "não restaria ao 
Nordeste senão a alternativa de desP?voar-se ou permanecer como 
região de baixíssimo nível de renda" .69 

A manutenção das condições imperantes na região semi-árida, 
-de sua parte, manteria o Nordeste sujeito ao impacto devastador 
das secas. Com isto se veria frustrada uma das motivações primei
ras de todo o esforço a ser empreendido na região,60 que na sua 

i.ein a crescer menos que os demais preços e, em especial, menos que os 
i.alários no Centro-Sul. Desta forma, seria reconquistado o poder competi
tivo da região. 
54. GTDN, pág. 60. Vide também "O problema do Nordeste", cap. 3 de 
A pré-revolução brasileira, Celso Furtado. 
55. Bases, op. cit., pág. 16 . 
. 56. GTDN, pág. 84. 
57. I Plano Diretor, item "Modificações da estrutura industrial: implan
·tação da siderurgia". 
58. GTDN, pág. 54. 
59. GTDN, pág. 51. 
60. "A primeira meta é tornar o Nordeste mais resistente às secas", 

-OTDN, pág. 91. 
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ambiciosa formulação originária deveria "modificar em um período 
de cinco a dez anos a fisionomia de toda a região semi-árida".61 

Não é preciso acrescentar que a não realização das grandes re
formas era, enfim, considerada como impedimento definitivo ao de
senvolvimento da região: "a política de desenvolvimento numa 
economia subdesenvolvida visa, em realidade, corrigir os problemas 
estruturais ... que não permitem que o sistema se desenvolva".62 

As razões do insucesso da estratégia reformista são de natu
reza variada e podelll ser buscadas em vário_s "planos". Assim, . a 
explicação mais imediata poderia assinalar a incapacidade do órgão 
que deveria levá-la a efeito, de somar o poder político, controlar os 
recursos financeiros e coordenar as instituições ( existentes e por 
criar) que colaborariam nas diversas transformações.63 O insucesso 
facilmente constatável nestes três planos - sem dúvida profund.1-
mente interdependentes - teria por resultado conjunto o malogro 
do programa. Sem rejeitar esta explicação "em primeira instância", 
procuraremos, nas páginas que se seguem, examinar certas razões 
menos imediatas do fracasso do programa. A antecipação dos fato
res mais relevantes na interpretação aqui proposta pode ser útil 
como pano de fundo· para a análise a seguir desenvolvida; assim, 
fica desde logo sugerido que a trajetória totalmente distinta que 
veio a descrever a economia nordestina se deve a que: 

- o Nordeste, ao contrário do que se supunha, encontrava-se 
em plena expansão por ocasião do lançamento de sua "estratégia de 
desenvolvimento"; 

- o Setor Público - que já tinha papel central neste pro
cesso - veio a impulsioná-lo, vigorosamente, através de um ins-

61. GTDN, pág. 82. 
62. Celso Furtado, "Seminário para o Desenvolvimento do Nordeste", 
Anais, vol. II, pág. 188. 
63. Aqui resid�, aliás, uma das mais palpáveis frustrações da nova polí
tica federal na região. Considerava-se de vital importância a implantação 
de uma coordenação geral e única dos programas setoriais e sub-regionais 
levados a efeito na área. "A ação do Governo Federal no Nordeste deve 
ser dirigida por uma unidade de propósitos que só pode existir quando 
cabe a um só órgão a responsabilidade de formular a política de desen
volvimento da região" (Decreto que instituiu o Conselho de Desenvolvi
mento do Nordeste). Sabe-se, contudo, que isto não foi de forma alguma 
alcançado, constituindo até hoje uma das metas da SUDENE: "No que 
se refere ao planejamento, esforços serão realizados para implantação de 
um integrado e eficaz sistema regional que compatibilize e consolide as 
ações desenvolvidas pelos órgãos que desempenham as atividades mais 
estratégicas do ponto de vista da problemática regional." IV Plano Diretor, 
pág. 18. 
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Paulo-Guanabara ingressava numa fase centrífuga, em que tanto 
pela busca de matérias-primas quanto pela procura de mercados, 
deveria crescentemente conectar-se co mo resto da nação. 

A par da construção ( e posterior asfaltamento) do tronco ro
doviário que une o parque manufatureiro sulino ao Nordeste veri
ficar-se-iam nesta região crescentes investimentos em melhorias, cor
reção e revestimento de estradas federais, estaduais e municipais. 
Também aqui, o Nordeste não é objeto de atenções especiais -
e nem os planos são traçados em função de um programa de de
senvolvimento regional,. Trata-se de um ciclo inversionista de âm
bito nacional, coincidente com a 1'explosão automobilística", que· 
acompanhou o surgimento das indústrias automotoras no País. 

Refletindo ainda uma política traçada na esfera nacional e 
orientada para o processo global de desenvolvimento, haveria que 
ter em conta os vultosos investimentos realizados no setor petróleo. 
A extração de petróleo iria crescer vigorosamente66 a partir de 
meados dos anos 50 e com ela uma série de gastos de efeitos múl
tiplos na região. Como se verá mais adiante, a inclusão desta ativi
dade altamente dinâmica teria poderoso efeito indutor sobre vários 
setores da economia baiana. 

A combinação de programas explicitamente voltados para o 
desenvolvimento regional (DNOCS, CHESF etc.) e outros que 
constituíam projeções regionais de políticas nacionais acarretaria 
acelerada expansão das atribuições do Setor Público do Nordeste. 
Segundo estimativa efe_tivada a fins dos anos 50, as inversões pú
blicas na região teriam passado de 4 a 8% da renda bruta regional. 
Como se observou, porém, às vésperas da implantação da SUDENE 
não havia qualquer articulação entre os diversos programas afetos 
à região: "Cada órgão atua e procede sem um conhecimento global 
da região e sem a compreensão de sua importância parcelar para o 
todo. "117 

A expansão das atividades agrícolas na "fase 
pré-industrial "68 

Inicia-se aqui um esforço no sentido de reinterpretação da evo
lução econômica do Nordeste, desde meados dos anos 50. Procu-

66. Passaria de 320.000 m3 em 1955 a 4.700.000 m3 em 1960. 
67. Diogo Nunes de Gaspar, "A ação dos órgãos governamentais e das 
entidades particulares que se voltam para o Nordeste", Seminário, op. cit., 
II vol., pág. 469. 
68. Entende-se aqui por "fase pré-industrial" aquela que se estende de 
meados dos anos 50 a 1964/65, quando ganha marcado impulso o movi
mento de implantação de novas indústrias no Nordeste. 



O DBSENVOLVIMENTO RECENTE DO NORDESTE 161 

Paulo-Guanabara ingressava numa fase centrífuga, em que tanto 
pela busca de matérias-primas quanto pela procura de mercados, 
deveria crescentemente conectar-se co mo resto da nação. 

A par da construção ( e posterior asfaltamento) do tronco ro
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orientada para o processo global de desenvolvimento, haveria que 
ter em conta os vultosos investimentos realizados no setor petróleo. 
A extração de petróleo iria crescer vigorosamente66 a partir de 
meados dos anos 50 e com ela uma série de gastos de efeitos múl
tiplos na região. Como se verá mais adiante, a inclusão desta ativi
dade altamente dinâmica teria poderoso efeito indutor sobre vários 
setores da economia baiana. 

A combinação de programas explicitamente voltados para o 
desenvolvimento regional (DNOCS, CHESF etc.) e outros que 
constituíam projeções regionais de políticas nacionais acarretaria 
acelerada expansão das atribuições do Setor Público do Nordeste. 
Segundo estimativa efetivada a fins dos anos 50, as inversões pú
blicas na região teriam passado de 4 a 8% da renda bruta regional. 
Como se observou, porém, às vésperas da implantação da SUDENE 
não havia qualquer articulação. entre os diversos programas afetos 
à região: "Cada órgão atua e procede sem um conhecimento global 
da região e sem a compreensão de sua importância parcelar para o 
todo. "87 

A expansão das atividades agrícolas na "fase 
pré-industrial "68 

Inicia-se aqui um esforço no sentido de reinterpretação da evo
lução econômica do Nordeste, desde meados dos anos 50. Procu-

66. Passaria de 320.000 m3 em 1955 a 4.700.000 m3 em 1960. 
67. Diogo Nunes de Gaspar, "A ação dos órgãos governamentais e das 
entidades particulares que se voltam para o Nordeste", Seminário, op. cit., 

II vol., pág. 469. 
68. Entende-se aqui por "fase pré-industrial" aquela que se estende de 
meados dos anos 50 a 1964/65, quando ganha marcado impulso o movi
mento de implantação de novas indústrias no Nordeste. 
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raremos demonstrar que o comportamento da economia nordestina 
não parece dar razão às hipóteses maiores lançadas pelo GTDN; 
que a SUDENE veio, efetivamente, a ter papel decisivo na trans
formação recente da economia; que o significado da política posta 
em prática pela SUDENE é, em grande medida, desconhecido; que, 
como conseqüência de sua evolução recente, o Nordeste tende a 
assumir características historicamente inéditas; e, enfim, que a eco
nomia que emerge das recentes transformações redefine velhos pro
blemas, fotmula novos_ exigindo em suma a reabertura do debate 
em torno da "questão nordestina".· 

A sintética apresentação das teses centrais do GTDN mostrou 
em que medida repousava a estratégia proposta, na convicção de 
que a inércia da agricultura entravava os demais setores e respon
dia, em última análise, pela crescente perda de terreno da região 
nordestina dentro do todo nacional. Era então realçada a reduzida 
taxa de crescimento do produto agrícola ( 2,8%) entre os anos ex
tremos do período analisado ( 19 �-8-5 6) . Nestas circunstâncias: "O 
pequeno aumento da renda per capita ocorrido no Nordeste entre 
1948 e 1956 (cerca de 7%) deve-se em sua quase totalidade ao 
aumento da produção fora do setor agropecuário". 

As informações hoje disponíveis se chocam, flagrantemente, 
com estes dados. Usando as mesmas fontes primárias de informa
ções, chega-se à conclusão de que no período 1950-60 o produto 
real do setor agrícola cresceu a surpreendente taxa de 6,1 %.6� 

Sendo o crescimento demográfico nordestino no período em ques
tão estimado em 2,2% verifica-se na região notável ritmo de cres
cimento da produção agrícola per capita. Se tomássemos um perío
do mais recente, por exemplo 1956-65, manter-se-iam os elevados. 
resultados obtidos pela agricultura nordestina: 5,5% de crescimen
to anual.7° 

O hipotético estancamento da produção agropecuária nordes
tina constituía a tal ponto uma premissa maior no relatório GTDN 
e é de tal ordem a discrepância entre o suposto e o verificado, que 
grande parte das conclusões ali contidas deve ter sido prejudicada 
ou invalidada.71 Deixemos, pois, de lado aquele documento e pro-

69. Observa-se que a produção em 1950 ainda não estava prejudicada 
pela longa seca verificada no início do decênio (51 /53) e, por conseguin• 
te (pelo menos quanto a este fenômeno), o uso do ano de 1950 como 
base não apresenta inconvenientes. 
70. IV Plano Diretor, pág. 42. 
71. Por ocasião do lançamento do GTDN, foram feitas várias críticas ao 
relatório. Muitas delas refletiam apenas resistências políticas de grupos 
que se viam ameaçados pelo surgimento no Nordeste de um órgão federa} 



O DESENVOLVIMENTO RECENTE DO NORDESTE 163 

curemos entender o que se passou no controvertido período que 
antecede o presente surto industrial nordestino. Posteriormente, pot 
ocasião do exame da política posta em prática pela SUDENE -
ao invés da estratégia oficialmente adotada - se voltará ao tema . 

.. k * * 

QUADRO 1 

VALOR DOS-PRINCIPAIS PRODUTOS AGRÍCOLAS DO 
NORDESTE 1 A PREÇOS CORRENTES 

1952/1963 

Prowt0& 

Algodão 
Mandioca 
Feijão 
Cana 
Milho 
Arroz 
Banana 
Cacau 

Sisai 
Café 

Valor da produção 

1952 1956 

3.200 6.182 
2.019 3.624 

904 2.830 
1.797 4.649 

890 1.746 
469 1.434 
497 1.272 
850 2.404 
263 495 
569 1.402 

(em Cr$ 1.000.000) 

1960 

21.507 
9.572 
8.733 

10.428 
6.023 
4.347 
4.396 
7.752 
3.167 
2.115 

1963 

65.867 
48.808 
37.544 
66.736 
29.909 
31.284 
23.442 
20.053 
22.360 
4.437 

FoNnl: Grupo de Programação Agrícola - Departamento de Agricul
tura. 

1 Compreendendo a área de atuação da SUDENE, excluídos os mu
nicípios de Minas Gerais. 

com o peso, a ascendência e os propósitos enunciados no relatório. Tais 
críticas não teriam seguramente se apresentado com a mesma força, se se 
conhecesse, então, a política e as transformações que seriam efetivamente 
promovidas pela SUDENE. Não conhecemos, contudo, críticas maiores ao 
diagnóstico propriamente dito. Caberia referir, no entanto, às advertências 
de Pompeu Acciolly Borges no sentido de que não apenas as informações 
que indicavam uma suposta estagnação da economia nordestina eram de 
reduzida confiabilidade, como os próprios dados apresentados no GTDN, 
por mera mudança de "base" levavam a conclusões inversas às que ali sa 
apresentavam. Thomaz Pompeu Acciolly Borges, "Seminário para o desen
volvimento do Nordeste", Anais, vol. II, pág. 245. Ver também as inte
ressantes observações críticas de Stefan H. Robock em Brazil's Develo

ping Northeast, The Brookings lnstitution, 1963, págs. 106-112. 
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QUADRO ll 

PRODUÇÃO FÍSICA DOS 10 PRINCIPAIS PRODUTOS 
AGRÍCOLAS DO NORDESTE 1 

1952/1963 

Produtos Quantidade produzida (em 1.000 toneladas) 

1952 1953 1954 1955 1956 

Algodão 374 319 449 480 486 

Mandioca 5.537 5.943 6.658 6.901 7 .145 

Beijão 226 297 377 326 325 

Cana 14.411 14.216 15.767 16.809 17.325 

Milho 522 542 778 687 680 
Arroz 315 290 378 421 431 

Banana2 52 54 58 63 66 

Cacau 109 132 158 152 155 

Sisai 63 66 65 89 101 

Café 39 44 52 53 62 

1958 1959 1960 1961 1962 

Algodão 539 577 718 749 743 

Mandioca 6 .. 365 6.771 7.631 7.846 8.271 

Feijão 249 443 495 497 546 

Cana 17.929 19 .166 20.235 21. 303 23 .124 

Milho 511 851 1.028 1.067 1.146 

Arroz 371 568 497 755 834 

Banana2 61 70 77 87 104 

Cacau 157 170 155 148 133 

Sisal 105 141 164 170 174 

Café 62 98 104 98 

FONTE: Grupo de Programação Agrícola - Departamento de 
tura e Abastecimento - SUDENE. 

1957 

553 

7 .155 

436 

18.291 

894 

471 

66 

156 

102 
61 

1963 

832 
9.121 

609 

24.811 

1.273 

906 

114 

136 

199 

Agricul-

1 Compreendendo a área de atuação da SUDENE, excluídos os mu-
nicípios de Minas Gerais. 

1. 000 cachos. 
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QUADRO III 

ÁREA CULTIVADA COM OS 10 PRINCIPAIS PRODUTOS 
AGRÍCOLAS DO NORDESTE 1 

1952/1963 

Produtos Área cultivada (em 1.000 hectares) 

1952 1953 1954 1955 1956 1957 

Algodão 1.334 1.325 1.406 1.464 1.544 1.693' 
Arroz 244 240 299 322 332 362 
Banana 29,6 31,6 35,0 37,4 _9,6 3.9,7 
Cacau 266 321 334 349 356 364 
Café 119 122 126 130 139 146 

Cana 371 395 404 129 447 466 
Feijão 573 617 716 730 715 792 
Mandioca 501 539 562 587 602 604 
Milho 865 909 1.042 1.036 1.028 1.171 
Sisai 66,7 71,9 76,8 91,7 103,8 109,9 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 

Algodão 1.702 1.817 1.966 2.136 2.261 2.405 
Arroz 325 406 430 500 555 604 
Banana 36,7 37,2 41,3 47,7 54,6 58,9 
Cacau 438 441 446 448 436 438 
Café 177 177 181 188 188 179 
Cana 456 479 490 516 582 589 

Feijão 571 809 900 918 1.014 1.134 
Mandioca 595 585 657 680 696 753 
Milho 816 1.163 1.297 1.356 1.455 1.635 

Sisai 114,5 126,3 140,8 150,2 159,9 18§ 

Fmm1: Grupo de Programação Agrícola - Departamento de Agricu1-
tura e Abastecimento - SUDENE. 

1 Compreendendo a área de atuação da SUDENE, excluídos os mu-
nicípios de Minas Gerais. 
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QUADRO IV 

EVOLUÇÃO DA AREA CULTIVADA DOS 10 PRINCIPAIS 
PRODUTOS AGRÍCOLAS DO NORDESTE 1 

1952/1963 

Produtos 1952 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

Algodão 91 91 96 100 105 115 116 124 134 145 154 
Arroz 77 82 94 100 104 114 102 128 135 157 174 
Banana 80 84 95 100 104 105 99 101 112 129 148 
Cacau 77 93 97 100 103 105 127 127 129 129 126 
Café 90 92 95 100 105 111 134 134 137 142 142 
Cana 87 92 95 100 105 109 107 112 115 121 136 
Feijão 80 86 99 100 99 110 79 112 125 127 141 
Mandioca 86 92 96 100 103 103 102 100 112 116 119 
Milho 84 88 101 100 98 113 78 112 125 131 141 
Sisai 73 78 85 100 114 121 126 139 155 165 176 

63 

163 
190 
159 
127 
136 
138 
157 
129 
158 
205 

FONTE: Grupo de Programação Agrícola - Departamento de Agricul-
tura e Abastecimento - SUDENE. 

1 Compreendendo a área de atuação da SUDENE, excluídos oi. mu-
nicípios de Minas Gerais. 

* * * 

Agricultura de Exportação72 

Os quadros acima indicam, genericamente, extraordinário 
ritmo de crescimento para vários cultivos e elevação quase paralela 
da átea cultivada por atividade - do que resultam reduzidos acrés-
cimos d.e produtividade física. Não nos deteremos aqui na descri-
ção do processo de crescimento e muito menos no exame do ocor• 
rido por lavoura, sub-região etc.73 Seria, no entanto, interessante 

72. As culturas orientadas para exportação (exterior e resto do País) 
são, em regra, no Nordeste, as de matérias-primas (cana, cacau, sisai, 
algodão) enquanto os cultivos de alimentos se destinam fundamentalmen
te ao mercado regional. 
73. Recomendamos neste sentido, além do trabalho de que foram extraí
dos os quadros acima ref�ridos, o amplo estudo do Departamento de Agri-
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apontar algumas dentre as condições que o possibilitaram e, mais 
precisamente, os fatores que impulsionaram o setor agrícola na 
fase "pré-industrial" do moderno crescimento nordestino. 

Já nos referimos à rápida recuperação da receita em cruzeiros 
dos exportadores após a introdução ( em 1953) do regime de bo
nificação.74 A expansão das vendas ao exterior seria particularmen
te rápida nos casos do algodão, do sisal e dos chamados produtos 
menores.76 

Admitindo que fJOr volta de 1956 já tivesse sido superada a 
situação imposta pela política cambial pré-1953, caberia observar 
o ocorrido daí para a frente com as exportações. Se tomarmos a 
evolução global das exportações de 1956 a 1963-64 - término 
da fase pré-industrial do moderno crescimento nordestino - con
cluímos por uma expansão apenas moderada do quantum de expor
tações. Este dado é, porém, enganoso: o reduzido crescimento glo
bal resulta do declínio da exportação de um produto de enorme 
peso relativo nas exportações, o cacau, que ainda em 1956 res
pondia por 48% das exportações.76 Ora, a região cacaueira coin
cide com uma sub-região baiana de escassa vinculação com o resto 
da economia nordestina. Se subtrairmos o cacau e seus derivados 
do conjunto das exportações nordestinas, vemos que elas evoluí
ram globalmente de forma altamente satisfatória. Fazendo 1960 
igual a 100, o quantum das exportações nordestinas em 1956 seria 
de 56 e atingiria 140 em 1965 (neste período o peso relativo do 
cacau nas exportações passaria de 48 a 18) .77 

cultura e Abastecimento da SUDENE: "Estudos preliminares do setor 
agrícola" apresentado como subsídio para a elaboração do IV Plano 
Diretor. 
74. A taxa de conversão do dólar, durante vários anos, cresceria mais 
rapidamente que o mdice de preços por atacado. Considerações sobre a 
evolução do setor externo nordestino 1956-63, Leonardo Guimarães, 
op. cit. 

75. Esta recuperação se concentrou nos anos 1953-56, quando, aliás, tri
plicou o quantum de exportações para os chamados produtos menores. 
Leonardo Guimarães, op. cit., pág. 140. 
76. "Evolução do setor exportador do Nordeste", Boletim Econômico, 

vol. IV, n.0 1, out./dez., Tabela IV. 
77. O crescimento foi, no entanto, notadamente instável, dada a condi
ção de supridor marginal a que estava reduzido o Nordeste, na maioria 
dos seus produtos de exportação. Além do mais, de 1966 em diante, a 
situação depressiva com que já se defrontavam certas atividades exporta• 
doras passou a predominar no conjunto das vendas primárias ao exterior, 
verificando-se a desaceleração de seu crescimento "Evolução do Setor 
Exportador do Nordeste", vol. II, Apêndice estatístico, SUDENE, 1969. 
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Indicada:, sumariamente, a presença de· um impulso "exóge
·no" na :expansão_ agrícola nordestina, consideremos mais de perto 
o surpreendente dinamismo revelado pelo setor. 

Haveria que examinar, primeiramente, o ritmo e significado 
:para a região, do crescimento registrado nas culturas de matérias
•primas.78 O crescimento destas lavouras se fez, durante o período 
,aqui considerado, a uma taxa em torno de 5% - que encobre, 
no entanto, fortes oscilações. Sua importância para a evolução con
junta da agricultura resulta, antes de mais nada, de seu peso rela
tivo no produto agrícola (aproximadamente 50% ); além disto, 
de suas relações com certas lavouras de alimentos. 

Dentre os mecanismos pelos quais a agricultura de matérias
prímas afeta a evolução ·dos cultivos de subsistência sobressai o 
ti'Dnsórcio de atividades. O algodão, por exemplo, cultura nobre, 
eminentemente comercial, arrasta consigo "culturas de pobre" como 
<i feijão. Dado seu elevado peso relativo, tanto na produção quan
tq na área sob cultivo na região, seu vigoroso crescimertto711 e sua 
crelação de complementaridade com outras culturas, o algodão teve 
certamente importante papel no crescimento agrícola regional. 

O crescimento registrado na agricultura canavieira80 
- em 

,regra a segun_da cultura da região em valor produzido - por sua 
vez também afetaria a agricultura -de alimentos. Esta cultura que 
11ão permite o consórcio de outras lavouras - tendendo mesmo 
a �xpulsar outros cultivos à medida que avance - é altamente em
:pregadora de mão-de-obra.81 Dado que o crescimento da cana no 
1pós-guerra determinou o desaparecimento das terras entregues a 
"moradores" para cultivas de subsistência, uma ampla e crescente 
massa de trabalhadores era obr.igada a adquirir em mercado os ali-

78-. O crescimento aí observado resulta, parcialmente, da já referida 
impulsão externa. No caso do açúcar, o mercado exterior é decisivo, já 
que a proporção das exportações sobre a produção no período 56-65 

encontra-se, na maioria dos anos, entre 30 e 50%. Para o algodão, a� 
oportunidades externas são muito menôs rélevantes: de 1�56 a 66 somen
te uma vez as exportações absorveram mais de 23% da produção. "Evo
lução do setor exportador", op. cit. 

79. De 1956 a 1963, a produção de algodão passa de 486. 000 t para 
323.000 t. 
iO. De 1956 a 1963, em mil toneladas, a produção de canas passou de 
17. 300 p·ara 24. 800. 

- 81. Sobretudo no Nordeste, dado o arcaísmo das técnicas agrícolas impe
rantes. Segundo inquérito promovido pela SUDENE, a relação homem
•dia/t de cana seria de -3,6 no Nordeste ·  e 1,2 em São Paulo. "Documen
to sobre ·a Agroindústrfa açucareira do Nordeste", apresentado pelo GTIA 
ao Governo ·Federal, 1965. 
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mentas de que necessitava.82 Se não houvesse oferta elástica d� 
alimentos na região, isto tenderia a traduzir-se em elevação de pre
ços e/ou aumento das importações regionais. A produção encon
trava-se, porém, em rápida expansão e o crescimento do mercado 
contribuía para dar vazão ao fluxo de produto levado a mercado. 

Do precedente se infere que, enquanto o algodão impulsionava 
a agricultura de alimentos pelo lado da oferta, a cultura canavieira 
em expansão reforçava a demanda regional83 de alimentos básicos. 
Também o agave· e a-palma forrageira, que permitem o consórcio 
de culturas de subsistência em seus primeiros anos, por seu eleva
do ritmo de expansão deram significativa contribuição ao cresci
mento da área plantada com lavouras de alimentos. 

Agricultura de Mercado Interno 

A evolução recente da produção de alimentos no Nordeste é 
desconcertante. Dificilmente poderia verificar-se maior discrepân
cia entre a convicçãq generalizada dos analistas e o efetivamente 
sucedido. Anualmente, vem a agricultura de produtos alimentares 
crescendo a uma taxa média em torno a 6%84 

- o que a coloca 
como setor dinâmico na economia nordestina!86 

82. Sobre a "proletarização" do trabalhador da cana, vide A Terra e 
Homem no Nordeste, op. cit., e "O Processo revolucionário no Nordeste", 
Celso Furtado, em Dialética do Desenvolvimento. 
83. Ainda quando se verificasse uma queda dos padrões alimentares com 
a proletarização de trabalhadores da cana, já que estamos nos referindo 
à procura monetizada de gêneros e não ao atendimento de necessidades 
humanas. 
84. De acordo com os anos limites, esta taxa fica algo acima ou abaixo 
de 6%. O Anteprojeto do IV Plano Diretor, por exemplo, trabalhando 
com o perodo 56-65 adota a taxa 6,6% para o crescimento anual. 
85. Além dos trabalhos já citados, utilizaremos como fonte de informa
ções o Anteprojeto do IV Plano Diretor, vol 1. É perfeitamente possível 
que as notórias insuficiências do aparelho estatístico nacional tenham 
introduzido desvios (além daqueles que, de natureza aleatória, tendem a 
compensar-se) que, hipertrofiam o crescimento efetivamente verificado. 
Em particular, é possível que uma fração deste crescimento reflita maior 
grau de comercialização - dado que é justo supor maior cobertura esta
tística para os produtos levados a mercado. Não estamos, porém, em con
dições de estimar a validade dos dados utilizados. Assim, se, por um lado, 
advertimos sobre a possibilidade de uma sobrestimação do crescimento, 
por outro, aceitamos as informações disponíveis. Não nos é dada, aliás, 
qualquer opção: a confirmação como a refutação das teses estão obriga
das a valer-se dos mesmos dados básicos. 
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Já foi apontado anteriormente o papel das exportações como 
fator autônomo de impulsão da agricultura nordestina no período 
pré-industrial. Ainda do lado da demanda, teríamos que apontar a 
presença de outros elementos dinamizadores. Dentre estes, desta
ca-se, sem dúvida, o rapidíssimo processo de urbanização, cujo re
sultado primeiro é a formação de amplos mercados para os alimen
tos produzidos na área. Entre 1950 e 1960, a população de Recife 
cresceu de 52%, a de Salvador de 57% e a de Fortaleza de 90% 
- em termos absolutos, as três metrópoles nordestinas juntas so
'freram um acréscimo de 750. 000 habitantes.86 

Ao crescimento urbano haveria que adicionar a já mencionada 
"proletarização" verificada na faixa úmida costeira, através da qual 
o trabalhador rural passa a recorrer integralmente o mercado de 
ilimentos para prover o sustento de sua família. Tida em conta a 
dilatação do universo de consumidores, haveria que considerar a 
elevação de sua renda per capita. Quanto a isto, não nos é dado 
formular hipóteses, cabendo, no entanto, assinalar que para os ex
tratos inferiores de renda - aqueles em que é mais alta a elastici
dade renda da demanda de alimentos - há um generalizado con
senso de qu_e não deve ter-se verificado elevação do poder aquisi
tivo.87 O crescimento do mercado nestes termos seria de caráter 
eminentemente extensivo.88 

Ainda quanto à evolução da demanda, haveria que ter em 
conta as exportações e importações de alimentos. A este propósito 
são muito escassos os dados. Sabe-se. porém. aue a abertura da 
Rio--Bahia propiciou grandes estímulos para a colocação no cen
tro-sul de determinados produtos, favorecidos pela disparidade dos 
calendários agrícolas do Sul e do Nordeste ( cebola, feijão etc.). 
;Por outro lado, a importação de alimentos básicos parecia crescer 
rapidamente à época do GTDN. Esta tendência foi, sem dúvida, 
atenuada: o crescimento das importações de alimentos tendeu a 
centrar-se sobre produtos hortigranjeiros, e alimentos preparados 

86. IV Plano Diretor. 
87. Este fenômeno é mesmo reconhecido nos meios oficiais. O Superin
tendente da SUDENE, em entrevista a Visão (19 /26-dezembro-l 969) 

declarava que, não obstante o "dinamismo traduzido em aumento da 
produção e de investimentos públicos e privados. . . não se pode afirmar 
que isto tem implicado em. . . incremento de renda para mais amplas 
faixas da população". 
38. Há indícios vários de que a renda per capita dos extratos inferiores 
de renda não tenha se elevado, no Nordeste, pelo menos no setor urbano. 
Isto não exclui contudo uma reestruturação da demanda, com declínio da 
-procura de certos produtos e o reforço de outros itens típicos do consumo 
urbano. 
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- observando-se aqui efeitos da elevação da renda per capita nas 
faixas de médias e altas rendas. 

Admitido o crescimento extensivo do mercado de alimentos 
no Nordeste, sustentado pela expansão demográfica e reforçado 
por movimentos como a urbanização e a integral implantação do 
regime salarial em certas lavouras e aceito que a resposta a isto 
não seria dada através de importações, cabe retornar ao exame da 
oferta. 

As áreas produtoras líquidas ( geradoras de excedente) de 
cereais e leguminosas- no Nordeste são tradicionalmente os vales 
agrestinos e as zonas ou "manchas" melhores dotadas em águas � 
solos de ampla região semi-árida. Ora, a estrutura espacial da agri
cultura nordestina não foi alterada; assim sendo, a responsabili
dade maior na expansão da oferta de alimentos permaneceu a car
go do vasto hinterland que tem início no Agreste e se desdobra 
pelo Sertão. Ê justamente a partir de características e transforma
ções desta área, onde se encontra pulverizada e dispersa a produ
ção regional de alimentos, que avançaremos a seguir algumas hi
póteses de explicação para a surpreendente expansão verificada na 
oferta regional de alimentos. 

A repetida incapacidade de resistir às grandes estiagens, o 
exíguo avanço dos programas de irrigação com base nos grandes 
açudes, a corrupção tantas vezes comprovada nos programas de 
obras públicas e outros• males resultaram numa imagem profunda
mente negativa das obras públicas da zona semi-árida. Não pode 
haver dúvida, contudo, de que os grandes e pequenos açudes89 e 
outras obras de pequeno vulto tornaram habitáveis zonas anterior
mente quase vazias. Desde que a presença permanente da água 
permita a sobrevivência do homem e do gado, cresce o aproveita• 
mento da terra, estendendo-se, pelo menos, o cultivo de xerófilas. 
Complementarmente, aproveitando o curto período das chuvas, o 
trabalhador rural pode adicionar cultivos de subsistência de redu
zido ciclo vegetativo. Não é preciso preparar mais terra: basta en
tremear a produção de alimentos nas culturas xerófilas dominantes 
( especialmente o algodão-mocó). Assim, sem que a agricultura 
propriamente dita absorvesse uma "gota d' água", como observa 
GUIMARÃES DuQUE, 90 as obras contra a seca iam promovendo a 
expansão da produção agrícola com a ocupação de áreas anterior-

89. Existem, presentemente, no Nordeste, cerca de 250 açudes públi
cos e milhares de açudes particulares, cuja construção foi, em regra, sub
sidiada pelos Poderes Públicos. 
90. Guimarães Duque, Solo e água no Polígono das Secas, Editora 
Minerva, Fortaleza, 1953, págs. 216-217. 
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mente sub ou não utilizadas. Se adicionarmos, por fim, as modes
tas culturas de "vazante" (nos açudes) e o reduzido montante de 
terras efetivamente irrigadas, vemos que o impacto total das obras 
públicas sobre a produção de alimentos deve ter sido considerável. 

Num outro plano, convém observar que o sistema gado-algo
dão-lavoura de alimentos, imperante no sertão, não parece - salvo 
por ocasião das grandes estiagens - acarretar para o trabalhador 
rural condições de vida piores que as enfrentadas nas demais zonas 
agrícolas e nos centros urbanos. Comprova-o, aliás, o reconhecido 
fenômeno do retorno do sertanejo, com o reinício das chuvas.91 

Uma outra direção em que vem crescendo notavelmente a área 
sob cultivo no Nordeste é a fronteira agrícola maranhense. Entre 
os censos de 50 e 60, a superfície dedicada à lavoura no Maranhão 
saltou de 330. 000 para 1.170 mil hectares. Trata-se, em boa me
dida, da multiplicação de pequenos estabelecimentos dedicados es
pecialmente ao cultivo de arroz.92 De 1959 a 64, a agricultura da
quela Unidade Federada cresceu ao espetacular ritmo de 10% ao 
ano - seu crescimento foi, sem dúvida, beneficiado pelo influxo 
de imigrantes acarretado pela seca de 1958.93 

O aumento global da superfície sob cultivo no Nordeste -
como resultado da operação de fatores anteriormente mencionados 
- é, sem dúvida, impressionante. A área dedicada a lavouras sal
tou de 3,8 para 6,8 milhões de hectares entre 1950 e 1960, com o 
que se define um padrão eminentemente extensivo para o cresci-

9 1. Estudo realizado em 1961 baseado em amostragem colhida nas cama
das mais pobres da população recifense, apurou "que dos habitantes da 
capital nascidos no interior de Pernambuco, cerca de 59% procediam da 
região canavieira, 38% tinham vindo do Agreste e 3% do Sertão - IV 
Plano Diretor, págs. 7 8- 79". O fenômeno não é unicamente pernambuca
no; como comprova estudo realizado em 1966 sobre a imigração do nor
destino para o centro-sul do país, "é numericamente desprezível o deslo
camento de moradores de zonas sertanejas, não obstante o intenso fluxo 
estimado em cerca de 200.000 emigrantes por ano" - IV Plano-Diretor, 
pág. 76. Os sertanejos que atingem a fronteira agrícola da faixa de tran
sição para a Amazônia, porém, não tendem, aparentemente, a retornar. 
Vide texto a seguir. 
92. Os estabelecimentos de menos de 10 hectares, passaram de 75. 000 
para 225. 000 entre os referidos Censos no Estado do Maranhão . 
93 . As grandes secas e o avanço das facilidades de transporte mudaram 
o significado do Maranhão para a economia nordestina entre as décadas 
de 40 e de 50. Entre 40 e 50, o Maranhão, remota área entre o Nordeste 
e a Amazônia, absorveu um saldo líquido de apenas 27. 000 emigrantes. 
Entre 1950 e 60, incorporaria 329 .000! Douglas H. Graham, "Padrões de 
convergência e divergência do crescimento econômico regional e das migra
ções no Brasil 1940/1960", Revista Brasileira de Economia, julho
set. 1969. 
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mento agrícola da região. Esta modalidade de crescimento não exi
ge por definição mudanças tecnológicas de importância. É, aliás, 
convicção generalizada de que não houve avanço significativo nas 
práticas agrícolas regionais, que continuam, em regra, dominadas 
por profundo tradicionalismo. A ocupação de solos através de téc
nicas tradicionais de cultivo supõe a incorporação em grande es
cala de mão-de-obra. As informações disponíveis não parecem, no 
entanto, comprovar esta suposição. Somos assim levados a verda
deiro impasse: como é possível que o produto cresça a mais de 
5% ao ano sem variação de técnicas e com a população emprega
da crescendo· a peuco mais de 1 % ao ano? ( Censos Demqgráfi
cos de 1950 e 1960). Não podemos solucionar este problema para 
o todo da economia agrícola nordestina. Procuraremos, contudo, 
sugerir uma explicação para o ocorrido com a produção de alimen

tos, a que mais cresceu e aquela que procedendo ( majoritariamen
te) da pequena e da média propriedade agrestina ou sertaneja, me
nos condições apresentava para a incorporação de melhorias técni
cas. 

O crescimento da população rural nordestina não se processa 
homogeneamente. Ele é profundamente afetado, por exemplo, pela 
drenagem de mão-de-obra da faixa costeira para os grandes centros 
urbanos do litoral. A zona semi-árida, contrariamente, não dá ori
gem a importantes movimentos migratórios, quer para o litoral quer 
para o Centro-Sul - há, porém, um fluxo não desprezível em di
reção à zona pioneira do Maranhão. Não obstante a migração para 
as terras pré-amazônicas, não parece haver dúvida de que o cres
cimento demográfico da zona semi-árida é superior ao da faixa ru
ral litorânea. 

À parte os movimentos migratórios, haveria que ter em conta 
uma provável maior taxa de crescimento para a população sertaneja 
dadas as melhores condições de alimentação e clima com que po
dem contar. Um crescimento populacional superior à média do 
meio rural, nas zonas produtoras líquidas de alimentos, certamente 
facilita a compreensão da elevada taxa de expansão ( com técnicas 
constantes) da produção de gêneros. Mas não permitiria, certamen
te, explicar uma disparidade semelhante à constatada entre as taxas 
de crescimento do emprego e do produto. Há de fato que intro
duzir fatores que expliquem a elevação da produtividade do tra
balho - mantida a premissa de que não houve variação significa
tiva das técnicas agrícolas. 

Na ampla região semi-árida nordestina tomou impulso, na dé
cada dos 50 e se acelerou decisivamente na entrada dos anos 60, 
fenômeno de grande importância: a "abertura" para mercado da 
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produção de alimentos. O GTDN ainda trata a produção de ali
mentos da zona semi-árida como expediente defensivo, essencial
mente orientado para a cobertura de necessidades locais.94 Já se 
encontrava, porém, em pleno curso, o movimento de abertura de 
zonas que até recentemente quase não conseguiam colocar nos 
mercados urbanos seus excedentes de alimentos. Para que isto se 
efetivasse, era indispensável a entrada em cena de um elemento 
capaz de superar a dispersão típica da economia sertaneja. Era pre
ciso romper o -isolamento das feiras· locais, ampliar o raio de circu
lação dos excedentes gerados pelos pequenos produtores. O cami
nhão teria aqui papel decisivo, seria o agente aglutinador do comér
cio pulverizado pelo amplo hinterland nordestino. Com sua imensa 
mobilidade iria drenar para as cidades e metrópoles regionais o;; 
saldos microrregionais de alimentos. Com isto, não apenas oferecia 
garantia de escoamento com que a a,gricultura até então não con
tava, como quebrava o relativo monopólio comercial exercido pelos 
grandes proprietários-comerciantes.95 

As oportunidades ampliadas de comercialização abriam novos 
horizontes -( e criavam novas necessidades) para o agricultor. At6 
então, seu trabalho se dispersava por grande número de atividades, 
dentre as quais se destacavam, sem dúvida, os cuidados exigidos 
pelo gado e/ou o algodão. A família, através de todos os seus mem
bros, procurava cobrir boa parte das necessidades comuns de ali
mentos, bebidas, vestuário, calçados e utensílios vários, combinan
do o trabalho no campo como o artesanato caseiro. 

As oportunidades ampliadas de venda em mercado lhe permi
tiriam, contudo, selecionar progressivamente as atividades mais con
venientes. O salto qualitativo operado no sistema de transporte e 
comercialização não limitava sua influência à esfera da produção: 
também como consumidor, o homem do interior seria profunda-

94. A economia da região semi-árida "se articula com o mercado por 
meio da pecuária e da produção de algumas xerófilas, particularmente o 
algodão-mocó. As condições ecológicas indicam claramente que a econo
mia dessa região deve basear-se nesses dois elementos". GTDN, pág. 72. 
95. É de notar-se que o GTDN não tinha em conta a possível ativação 
das vendas de alimentos do hinterland para o litoral: "Nas condições 
atuais, se se organizasse uma produção estável de alimentos em terras irri
gadas ou em vales úmidos da periferia do polígono, essa produção de 
alimentos não encontraria simplesmente mercado". . . (dada a dificulda
de de escoamento da produção para a faixa litorânea e a inexistência de 
poder aquisitivo na própria região semi-árida). "Explica-se, assim, que as 
poucas terras irrigadas até o presente não hajam sido utilizadas na produ
ção de alimentos." GTDN, págs. 71-72. 
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mente atingido pela maior abertura de seu universo - e daqui de
rivam novos estímulos à especialização produtiva. 

A relativa suficiência em que haviam permanecido famílias e 
vilarejos do interior não se explicava- senão pela debilidade das 
vinculações com a economia de mercado. Dificilmente se poderia 
apontar um caso em que a forte tradição artesanal se explicasse tão 
claramente pelo isolamento: o agricultor nordestino não se vê obri
gado, como em outras áreas e países, a suspender ou diminuir a� 
atividades agrícolas durante o inverno. Muito pelo contrário, o ca
lendário agrícola nordestino oferece a possibilidade de uma suces
são ininterrupta de trabalhos ao longo de todo o ano. Com a cres
cente penetração do caminhão, o trabalho anteriormente dedicado 
ao transporte e venda de mercadorias ( em mercados distantes e 
duvidosos) e, bem assim, o esforço orientado para a obtenção do
méstica de certos alimentos e manufaturas simples pode ser reorien
tado em favor de culturas comerciais. Esta reorientação não apenas 
eleva a quantidade de trabalho dedicada às atividades agrícolas vol
tadas para mercado, como incrementa a produtividade do trabalho: 
o esforço produtivo se concentra gradativamente nas atividades que 
ofereçam maiores resultados. Em ambas as frentes se reforça, pois, 
a produção agrícola· dentro dos limites anteriormente estabelecidos: 
reduzido crescimento populacional e constância das técnicas agrí
colas.96 

A maior disponibilidade de recursos monetários permite a in
troduçã@ de um mínimo de melhorias e implementas mecânicos. 
Sem exagerar a importância deste fenômeno,97 lembramos que ele 
também aponta no sentido de impulsionar a produção. Finalmente, 
há que acrescentar que o maior contato com o mercado e generica
mente, as maiores facilidades de transporte pessoal expõem o ho
mem do interior ao "efeito demonstração" emanado dos grandes 
centros, o que precipita o abandono de produtos e costumes tradi
cionais. As formas estabelecidas de ócio ou diversão vão sendo su-

96. A sugestão acima entra em choque com a de outros analistas, que 
afirmam ter a evolução recente da agricultura nordestina se caracterizado 
pela ampliação do subemprego rural. Vide, por exemplo, "Estudos preli
minares do Setor Agrícola", SUDENE. Por outro lado, não são referidos 
certos obstáculos de ordem institucional (estrutura de propriedade, rela
ções de produção) e natural (clima, regime de chuvas) à referida especia
lização. Estes obstáculos são a nosso ver fatores que contrariam e condi
cionam a tendência à especialização, sem contudo impedir o seu avanço. 
97. A constância dos rendimentos físicos na região, como um todo, suge
re que ou não há melhoria significativa no aproveitamento da área sob 
cultivo ou os avanços registrados em certas áreas são compensados por 
declínios de produtividade em outras. 
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peradas por novos e dispendiosos costumes - conseqüentemente 
até mesmo para usufruir das horas de descanso o indivíduo é le
vado a trabalhar mais e a abandonar atividades produtivas cujo pro
,duto não vá a mercado ... 

Antes de focalizar a evolução manufatureira na fase "pré-in
..dustrial" anotaremos, sumariamente, algumas implicações do cres
cimento agrícola sobre atividades de natureza terciária. 

É lícito supor que o crescimento da agricultura de exportação 
não tenha- acarretado ,transformações qualitativas no conjunto de 
serviços a ela vinculados. Com efeito, os serviços articulados em tor
no à exportação de produtos primários, já de há muito se encon
travam constituídos. A expansão das exportações ao elevar seu nível 
de atividades tendia simplesmente a incrementar o volume de ren
.da aí gerado.98 

É, pois, a rede terciária voltada para a agricultura de alimen
tos que tende a apresentar profundas alterações. Já vimos que o 
intercâmbio local de pequenos excedentes ( levados às feiras pelos 
próprios produtores) vai dando lugar a uma "macrocomercializa
.ção ", em que se separam nitidamente agricultor e comerciante. 
Adquiridó o produto na fonte, seu enc:aminhamento para os gran
..des mercados costeiros-metropolitanos implica na utilização de for
mas modernas de transporte e supõe maior acesso ao crédito. Ga
nha realce, em simultâneo, a figura do comerciante-transportador, 
cujo poder se fundamenta na posse do caminhão. 

É curioso observar que o comportamento absolutamente im
previsto da agricultura de alimentos não parece ter despertado in
dagações com respeito ao clássico diagnóstico de 1958. · Convenci
.dos da irracionalidade . da estrutura · agrária regional e constatando 
ao mesmo tempo o dinamismo da oferta, sucessivos analistas pro
.curaram manter a condenação do setor reformufando, no entanto, 
seus termos.99 Jamais puderam admitir que uma agricultura, ca-

98. Há que admitir, no entanto, a ocorrência de transformações menores 
.acarretadas pela expansão (ou declínio) de certas atividades exportadoras, 
como por exemplo o sisal. 
99. A análise da agricultura publicada em 1966 no Boletim Econômico 

.da SUDENE, ano II, n.0 2, por exemplo, assinala o crescimento, mas 

.adverte que este não se encontra adaptado à estrutura da demanda; e 
,mais, que "a estrutura agrária que constitui sério obstáculo ao desenvol
vimento da agricultura irá bloquear a expansão ao se esgotarem as possi
bilidades de crescimento extensivo". Já em Estudos Preliminares, op. cit., 
-se admite o "crescimento significativo da produção alimentar", mas se 
.afirma que "o aumento está longe de ser correspondido por uma dispo
nibilidade maior de produção alimentar nos grandes centros consumido

·res". As causas desta insuficiência redefinida da oferta seriam a deficiente 
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racterizada por uma estrutura de propriedade universalmente con
denada, exibindo o mais flagrante atraso tecnológico e mantendo 
em lamentável situação econômica a maioria de seus trabalhadores, 
pudesse constituir um setor dinâmico! 

A Indústria de transformação 

O primeiro traço a merecer destaque no exame do tradicional 
parque manufatureiro nordestino é o acentuado predomínio das 
indústrias têxteis -e de alimentos. Estes d.ois ramos respondiam 
por quase 80% do Valor de Transformação Industrial em 1949 e 
ainda por 60% em 1959 - no decênio em questão, a única alte
ração relevante consiste na notável expansão da química que passa 
de 6 a 17 % do VTI.100 Dado .seu peso relativo, o estudo da in
dústria nordestina deve partir dos três ramos em questão. 

As indústrias têxteis, de alimentos e óleos vegetais, têm por 
base, antes de mais nada, a ampla disponibilidade regional de ma
térias-primas e de mão-de-obra barata. As vantagens relativas daf 
advindas permitiram ao Nordeste afirmar-se como exportador de 
manufaturas tradióonais para o resto do país e mesmo ( exceto 
têxteis) para o exterior. Pesavam, no entanto, contra a indústria da 
região sua inferioridade tecnológica-administrativa, sua má distri
buição no espaço ( distância dos grandes centros e excessiva dis
persão), problemas de suprimento energético, de transporte etc. 
Ainda em 1958, no entanto, o Nordeste "exportava", aproxima
damente, a metade de sua produção manufatureira.101 

As vantagens com que contava a indústria nordestina no to
cante à disponibilidade de matérias-primas começam a desaparecer 

estrutura de comercialização e o acelerado aumento da população retida 
nos minifúndios. Este último argumento nos parece duplamente equivoca
do: primeiramente, se baseia no Censo Agrícola no qual se observa facil
mente que o crescimento desproporcionado da população presente na agri
cultura em estabelecimentos de menos de 10 hectares é, em grande medi
da, resultado da inclusão de maior percentagem de familiares e depen
dentes na força de trabalho agrícola; em seguida, porque qualquer que 
fosse a redistribuição da população rural (contra o latifúndio e em favor 
do minifúndio), como o seu contingente global cresce lentamente ( cres
cimento ali estimado em 1,1'% ao ano), não é possível que ela retivesse 
parcela substancial do enorme crescimento (em tomo de 6%) registrado 
na produção total de alimentos. 
100. Respondem por esta expansão, as indústrias de óleos vegetais e de 
derivados de petróleo. Fonte: IBGE, Censos Industriais. 
101. Análise da Produção Industrial, SUDENE, 1966. 
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com a expansão das fontes de suprimento no centro-sul.102 Quanto 
.ao custo da mão-de-obra, desde os anos 40, pelo menos, verifica-se 
uma tendência à elevação relativa dos salários no Nordeste - o 
que subtrai gradativamente às empresas tradicionais da região im
portante vantagem comparativa. Consciente das implicações do en
.carecimento relativo da mão-de-obra nordestina, lembrava o I Pla
no Diretor da SUDENE que "entre 1939 e 1957, os salários mé
,dios tiveram seu valor nominal aumentado cerca de 22 vezes, no 
Nordeste, e de 11 vezes no resto do País". 

A petda de vantagens originais no tocante a custos de insu
mos primários e mão-de-obra tendia a ser agravada pela inércia da 
indústria regional, que não se mostrava inclinada a superar suas 
,crescentes dificuldades, através da ampliação dos investimentos e 
-Outras medidas destinadas a manter a capacidade competitiva.103 

Quanto à demanda de artigos têxteis, a não renovação de pro
dutos e padrões se mostraria particularmente nociva. É que a ele
vação da renda per capita aliada ao permanente lançamento de no
vos tecidos e fios no Centro-Sul, reduziam progressivamente as ex
portações nordestinas às faixas inferiores do mercado - aquelas que 
menos cre1;ciam. No próprio mercado regional, penetrariam pro
gressivamente os produtos sulinos de melhor qualidade, e apresen
tação. O Nordeste acertava, implicitamente, uma divisão do traba
lho altamente desfavorável, pela qual lhe cabia atender à demanda 
de produtos "inferiores" no resto do País e, mesmo, na própria 
região, à medida que ali penetrassem os artigos do Centro-Sul.1°4 

Ainda no período pré-industrial, contudo, haveria que registrar 
moderada reação por parte da indústria têxtil nordestina que, a 
partir de favores vários ( cambiais q-editícios e fiscais), consegue 
.dar algum impulso ao esforço de renovação - que se traduz no 
fechamento de várias unidades produtoras. O lento avanço dos pro-

102. Dada a expansão da lavoura algodoeira em São Paulo, nos anos 30, 
a Segunda Grande Guerra teve decisiva importância, "adiando" a crise da 
atividade têxtil nordestina. No que toca ao açúcar, o IAA, com seu sis
tema de garantia de quotas, conteve firmemente até os anos 50 a expan
:são paulista. Vide Agricultura e Disparidade Regional. 
103. Sem entrar na análise do comportamento típico do empresário 
regional anotemos, contudo, que, segundo o censo de 60, as indústrias nor
destinas, não obstante apresentassem uma lucratividade superior à média 
do País, reinvestiam (em média) proporção muito inferior dos referidos 
lucros. Enquanto para o País, como um todo, registrava-se um coefici,. 

•ente de reinversão de 36% (inversões sobre lucros), no Nordeste esta 
cifra era de apenas 19%. Informe sobre o Setor Industrial do Nordeste, 
Quadro n.0 5 - SUDENE, 1968. 
104. I Plano Diretor, op. cit., pág. 170. 
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gramas de recuperação revelava, porém, que não era fácil superar o 
atraso acumulado e adotar padrões administrativo-tecnológicos mo
dernos. 

Como se sabe, no caso do açúcar, a desorganização do mercado 
ocidental no início dos anos 60 e a obtenção de uma quota no mer
cado preferencial americano permitiriam o retorno do Nordeste ao 
mercado mundial. Paralelamente, cessariam totalmente as exporta
ções para o Centro-Sul, tornando-se mesmo necessário o controle 
do comércio inter-regional para impedir a importação de açúcar 
pelo Nordeste - seus preços deveriam cobrir os altos custos de 
uma agroindústria~ decadente. A luta pela sustentação do setor não 
apenas garantiria o monopólio de suprimento do mercado regional 
como levaria à concessão de privilégios para a região nas vendas 
externas do país.105 A debilidade do setor açucareiro nordestino, no 
entanto, se manifestaria crescentemente em vários planos: agricul
tura de baixa produtividade, problemas tecnológicos na etapa in
dustrial, dificuldades de transporte, comportamento tradicionalista 
do empresariado etc.100 

Não obstante a multiplicidade de problemas, parece ser parti
cularmente acertada, no caso, a tese do GTDN, segundo a qual :1 

vulnerabilidade da indústria parte da ineficiência da base agrícola. 
Basta ter em conta a forma de uso da terra e, em particular, a pro
dutividade do trabalho: a agricultura canavieira nordestina emprega 
em média três vezes mais mão-de-obra por unidade de produto que 
a lavoura paulista.107 

A indústria de óleos vegetais, grande cliente das facilidades 
creditícias levadas à região na década dos 50 parece ter crescido 
excessivamente ao longo daqueles anos. Cedo se defrontaria com 
as limitações impostas pelo crescimento de competidores em outras 
regiões, passando daí por diante a enfrentar graves problemas e a 
manter elevado grau de subutilização da capacidade instalada. 

105. O peso relativo das exportações de açúcar no total das vendas exte
riores do Nordeste passaria de cerca de 12% no triênio 59-61 a 19% em 
1962-64 e 22% em 1965-67. Evolução do setor exportador, vol. II, Tabela 
12. Não foram aqui mencionados outros recursos de que se lançou mão 
para amparar o deficiente setor açucareiro. Quanto à etapa agrícola, por 
exemplo, haveria que mencionar a criação da Companhia Pernambucana 
de Borracha que, através da aquisição de melaço, ajudaria a sustentar o 
setor. 
106. Documento sobre a agroindústria açucareira do Nordeste, apresen
tado pelo GTIA ao Governo Federal, junho 1965, especialmente págs. 
10 e 11. 
107. Documento sobre a agroindústria açucareira do Nordeste, op. cit. · 
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As limitações impostas pelo comportamento do mercado cen
tro-sulino só poderiam ser compensadas dentro do quadro regional 
( excluída a hipótese do retorno às exportações primárias) por 
substancial ampliação do mercado local de manufaturas tradicionais 
ou pela reestruturação da oferta industrial orientada no sentido da 
exploração de novas faixas de mercado tanto na região como no 
resto do país. Tratar-se-ia, pois, de ampliar o mercado de massas 
na região através de reformas estruturais ou de impulsionar a di
versificação do parqtle industrial. Neste último caso, a indústria 
deveria dar autêntica guinada: ao lado da estrutura industrial exis
tente, dominada por ramos "tradicionais", deveria surgir nova in
dústria, de perfil setorial "moderno". A descontinuidade na evo
lução da oferta refletiria mudança qualificativa no gênero de mer
cado perseguido. Dentre os dois tipos de evolução, a SUDENE, 
através de sua estratégia, optou enfaticamente pelo primeiro. Atra
vés de sua atuação e do emprego, no entanto, veio a impulsionar 
vigorosamente a segunda alternativa. 

Atividades secundárias a cargo do Setor Público e 
indústria de construção civil 

Enquanto a indústria de transformação, apresentando reduzi
da diversificação e freada pela lenta evolução de seus setores de 
maior peso, tinha seu crescimento retardado durante a década dos 
50 e os primeiros anos de 60,108 outras atividades integrantes do 
setor secundário se encontravam em rápida expansão. Seria fácil 
comprovar que, direta ou indiretamente, as atividades secundárias 
de comportamento dinâmico eram impulsionadas pelo poder pú
blico. 

Ê desnecessário realçar o crescimento da produção e distribui
ção de energia elétrica no Nordeste a partir da entrada em opera
ção da CHESF - bastaria assinalar que de 1956 a 1962 quadru-

108. A participação no produto regional da agricultura e da indústria 
(excluída a energia elétrica da CHESF e a produção da Petrobrás) entre 
1950 e 1960 evolui da seguinte forma: 

Agricultura 
Indústria 

1950 1960 

40,7 46 
13,5 11,6 

1 
FONTES: "Evolução da economia nordestina: aspectos macroeconômi-

cos", Tabela x-z, Boletim Econômico da SUDENE, ano II, n.0 2. 
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plicou a produção regional. Os investimentos governamentais em 
.setores de base realizados através de empresas públicas ( CHESF, 
Petrobrás, COPERBO e nos mais recentes anos COHEBE) ou au 
tarquias ( principalmente em transportes) funcionavam como um 
intenso ( e desarticulado) programa de pré-investimento. No perío
do 60/66, sobre o qual se dispõe de informações mais seguras, 
os investimentos públicos ( totalizando as aplicações das sociedades 
de economia mista, autarquias e de administração central) cresce
ram a uma taxa em torno de 12% ao ano.109 Como se verá adiante, 
não seriam as atividades industriais tradicionalmente estabelecidas 
na área que tirariam maior partido das profundas transformações 
que então se processavam na base da economia nordestina. 

Para o crescimento da indústria de construção não dispomos 
de indicadores diretos. Se, no entanto, tivermos em conta que 77% 
do total investido pelo Setor Público correspondia a gastos em 
"construção e obras" e que na fase "pré-industrial" processou-se 
na região acelerado movimento de urbanização, somos levados a 
concluir que o setor de construção estava inserido na face dinâ
mica da economia nordestinaY0 

Inter-rélações dinâmicas na fase pré-industrial 

Localizados certos focos dinâmicos da fase pré-industrial, ca
beria indagar sobre sua capacidade de irradiar estímulos para ou
tros setores. Com isto teremos constituído um quadro de referên
cias a partir do qual passaremos ao exame do período subseqüen
te dominado pela "moderna industrialização". 

O dinamismo da agricultura no período pré-industrial já foi 
amplamente realçado - vejamos como isto se projeta sobre os de
mais setores. 

A indústria nordestina surgiu e se consolidou como "etapa" 
superior da agricultura, dedicando-se, essencialmente, ao processa
mento de suas matérias-primas. O firme crescimento da oferta de 
bens primários operou, pois, na fase pré-industrial, como fator de 
impulsão das atividades manufatureiras. Se, pelo ângulo da oferta 

109. "Formação de capital fixo no Setor Público no Nordeste", Boletim 

Econômico da SUDENE, vol. III, n.0 1. 
llO. Não apenas a indústria de construção propriamente dita, mas os 
ramos produtores de materiais etc., devem ter sido altamente beneficiados 
pelas inversões públicas e o crescimento urbano. Quanto ao item constru
ções e obras, a referida pesquisa sobre formação de capital no setor públi
co afirma que "parte considerável dos insumos necessários ... é proveni
ente do Nordeste". 
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não há dúvic:la.._tle que a agricultura de matérias-primas diretamen
te impulsava a indústria de transformação, vejamos que papel cabia 
à demanda de manufaturas originada na agricultura. Já foi assina
lado que a indústna tradicional nordestina no pós-guerra vinha 
perdendo terreno nos mercados centro-sulinos. No mercado regio
nal, por outro lado, crescia a penetração dos artigos provenientes 
do Sul. Além disto, conspirava contra a evolução das manufaturas 
tradicionais a diminuição da massa de operários absorvida nesta 
m_esma_ indústria ( exatamente as que mais empregavam). Com efei
to, entre os censos de 50 e 60, o número de operários absorvidos 
pelas indústrias têxtil e de produtos alimentares passa de 7 3 . 000 e 
72. 000 a 53. 000 e 51. 000, respectivamente.111 Frente a este tipo 
de dificuldade, a enorme expansão agrícola do período, com au
mento do grau de comercialização em várias culturas e áreas opera, 
antes de mais nada, como fator de alívio. O aumento da demanda 
por parte de trabalhadores rurais ( inclusive pequenos proprietá
rios) oferecia, possivelmente, ampla compensação para a compres
são verificada em outras frentes. Tomando em conjunto as relações 
assinaladas entre agricultura e indústria, vemos que elas aponta
vam ao sentido da conservação da estrutura industrial vigente. Com 
efeito, quer o aumento da disponibilidade de matérias-primas agrí
colas, quer a ampliação da demanda através de indivíduos de bai
xíssimo nível de renda - que apenas ingressam no mercado de 
manufaturas - apontam no sentido da manutenção da tradicional 
estrutura industrial ( bem como dos padrões de qualidade e apre
sentação de seus produtos). É como se a indústria regional, tendo 
grandes dificuldades para acompanhar a renovação tecnológica, e 
a sofisticação crescente da demanda centro-sulina, buscasse com
pensação nas camadas de trabalhadores rurais ( e, bem assim, certa
mente, em outros extratos de baixas rendas, no pequeno comércio, 
como na construção civil). Caberia completar estas observações lem
brando que a demanda final originada na agricultura em cresci
mento, dados os padrões de produtividade e a estrutura agrária vi
gente, tendia a se condensar em pólos opostos.112 A procura oriun-

111. Isto, aliás, foi apontado pelo I Plano Diretor da SUDENE (pági
na 165) como tendência altamente prejudicial já que "a demanda efetiva 
nordestina depende significativamente da indústria têxtil, cuja massa de 
salários assegura, em parte, a continuidade das indústrias de consumo 
voltadas para o mercado interno da área e a manutenção dos serviços, 
inclusive o comércio". 
112. Esquematicamente poder-se-ia supor que com a expansão da cana 
lucravam predominantemente os grandes proprietários; no que toca ao 
algodão e ao sisai, grandes proprietários e intermediários eram os maio
res beneficiados. Quanto a alimentos, boa parcela do excedente ficaria 
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da dos extratos proprietários nas culturas de exportação e dos gran
des interesses comercial-financeiros não tendia, certamente, a atin
gir o parque manufatureiro local ( não apenas a demanda de con
sumo como, sem dúvida, as encomendas de equipamentos, peças 
etc.). A demanda oriunda da massa de pequenos proprietários e 
demais trabalhadores, esta sim, atingia e confirmava o perfil indus
trial existente. Ou seja, não tendia a verificar-se aquele tipo de 
expansão em que o mercado não apenas cresce como se diversifica, 
impulsionando uma contínua transformação da estrutura indus
trial.1IB Encontrando-se simultaneamente em expansão a procura 
de bens "superiÓres ": a indústria' regional se· via frente a autêntico 
fenômeno de "descontinuidade" na evolução da demanda.114 

A indústria regional, com seu reduzido peso relativo e mode
rado ritmo de crescimento, não poderia "devolver" à agricultura 
estímulos correspondentes aos que dela recebia. Caracteriza seu 
comportamento no período certa submissão à influência conserva
dora da agricultura. Entre ambos os setores, ao invés de um pro
cesso de interação, verificava-se um fenômeno de impulsão sem re
ciprocidade - que parte do setor universalmente considerado 
como obstáculo ao desenvolvimento e impulsiona o setor ao qual 
cabe, em princípio, liderar o processo de desenvolvimento. 

As relações agricultura versus serviços não apresentam o ca
ráter unidirecional das relações agricultura versus indústria. Qual-

com os intermediários, outra com os pequenos proprietários. O trabalhct 

assalariado, dado o desequilíbrio estrutural do mercado de trabalho a 
níveis menos qualificados, praticamente não poderia beneficiar-se, sendo 
ainda seriamente prejudicado na faixa litorânea pelo desaparecimento dos 
pequenos lotes de terra anteriormente disponíveis para cultivos de sub
sistência. A massa salarial, no entanto, crescia cóm o quantitativo de 
trabalhadores empregados. É conveniente lembrar que o crescimento ex
tensivo da agricultura significava a não melhoria da produtividade do 
trabalhador rural, e por conseguinte, só mesmo fatores extra-econômicos 
poderiam determinar melhores padrões salariais. Este foi o caso quando 
da aplicação da legislação trabalhista ao campo em 1963, em Pernambuco 
(Vide Celso Furtado, Dialética do Desenvolvimento, cap.: O processo re
volucionário no Nordeste). 
113. Isto poderia ter ocorrido se os extratos sociais favorecidos pelo 
crescimento re.gional fossem o operariado, os pequenos comerciantes etc. 
Estas não eram, porém, as camadas privilegiadas pela expansão em curso. 
Encontravam-se, efetivamente, bloqueadas as modalidades de rendimento 
"ideais" para incitar a evolução da indústria regional (rmdas baixo-supe
riores .: médio-inferiores, urbanas). 
114. A evolução da demanda agrícola de bens intermediários não foi 
mencionada já que o crescimento observado no setor era de natureza 
extensiva com manutenção, em regra, das práticas tradicionais de cultivo. 
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quer exame deste delicado tema parecia exigir, no entanto, a di
ferenciação de subsetores, tanto no terciário quanto na agricultura. 
Os ramos comércio e finanças, por exemplo, apresentam um com
portamento interfecundante com a agricultura: maiores facilidades 
de comercialização e amparo creditício, propiciam expansão e aber
tura do universo agrícola que, por sua vez, pressiona no sentido 
de novos avanços por parte das atividades comerciais e financeiras 
( desde que o mercado final não opere como freio). São nítidos, 
por exemplo, a interdependência e os estímulos recíprocos entre a 
rede bancária e a agricultura. A melhoria das condições de comer
cialização e amparo financeiro permitem o acesso da produção agrí
cola aos seus mercados, não os criando porém. Assim sendo, não 
se trata de interação completa (circular); de fato, o avanço de A 
permite e o de B, que ( se verificado) determina novo avanço de 
A. Dada a aparente inexistência de limitações por parte da deman
da de produtos agrícolas na fase pré-industrial, os progressos regis
trados na .distribuição de crédito e nos serviços de comercialização 
devem ter sido, de fato, muito importantes para o crescimento 
agrícola. Começava praticamente a ser superada a fase "colonial,. 

em que os grandes negócios de exportações praticamente monopo
lizavam o crédito bancário, bem como os serviços de armazenagem 
e outros mais. 

Deixamos de lado até aqui uma das maiores fontes de impul
são do período pré-industrial: a revolução dos meios de transpor
te. Antes de mencionar seu impaeto sobre diferentes setores, ca
beria apontar alguns de seus aspectos mais relevantes. 

O sistema de transporte regional até os anos 50 se fundamen
tava na ferrovia e na navegação de cabotagem. O transporte inte
rior, dada a exigüidade e má distribuição da rede fluvial, se con
centrava sobre umas poucas linhas férreas. Este meio de transporte 
jamais se ajustou, porém, às necessidades impostas pela geografia 
econômica do Nordeste: as cargas regulares e volumosas devem ser 
transportadas a curta distância; as cargas a serem mobilizadas em 
longo percurso ( provenientes das zonas semi-áridas) são incertas 
e com freqüência de reduzido volume. Por outro lado, as cidades 
do interior demandavam aos grandes centros portuários quantida
de relativamente reduzida de manufaturas leves - havendo ainda 
que redistribuí-las -por um sem-número de povoados e feiras. Cer
tas ferrovias de penetração se dedicavam, aliás, predominantemen
te, ao transporte de passageiros. Enfrentando graves problemas 
técnicos e econômicos, tais estradas ofereciam serviços de péssima 
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qualidade e padeciam de situação financeira cronicamente deficitá
ria .1i1> 

Quanto ao transporte de cabotagem - especialmente impor
tante no contato Nordeste-Centro-Sul - encontrava-se na década 
dos 50 em plena decadência em todo o País. 

É sobre o quadro anterior que convém projetar um fenôme
no que, tomando impulso na década dos 50, viria modificar em 
profundidade o funcionamento da economia regional ao findar aque
la década e terem início os anos 60. Trata-se de extraordinária 
expansão observ.ada _no transporte rodoviário. A multiplicação da 
frota de caminhões116 e a enorme ampliação dos investimentos ém 
pavimentação117 são os fatores singulares que mais se destacam no 
processo de reformulação do sistema de transportes regional. 

No vasto hinterland semi-árido, o caminhão viria a competir 
e superar com grandes vantagens tanto o trem, de tráfego vagaroso 
e trajeto invariável, quanto formas primitivas de transporte como 
o jegue. A característica rarefação econômico-demográfica do ser
tão exigia formas baratas e flexíveis de transporte para o escoa
mento do excedente. Por outro lado, os muitos decênios de obras 
contra as secas e a. própria constituição do solo na região semi
árida ofereciam aos veículos ampla ( ainda que precária) infra-es
trutura, de fácil conservação. 

No litoral, contrariamente, o caminhão tinha menos vantagem 
a oferecer e maiores dificuldades a enfrentar. Aí se havia construí
do uma diversificada rede ferroviária relativamente adequada ao 
transporte da cana e do açúcar. O sistema rodoviário, por sua vez, 
era de má qualidade e altamente oneroso. Não havia uma infra-es-

115. O transporte ferroviário no Nordeste do Brasil, J. Rey Alvarez, 
SUDENE, 1967. 
ll6. De 1957 a 1960, por exemplo (período que antecede a entrada 
em funcionamento da SUDENE e no qual se supunha a economia regio
nal estagnada por efeito de suas deformações estruturais), a frota de 
caminhões e ônibus em circulação no Nordeste passaria de 45 a 66 mil 

unidades (crescia de quase 50% em 4 anos). O Transporte Ferroviário no 

Nordeste do Brasil, J. Rey Alvarez, Quadro 2, pág. 3 - SUDENE 1962. 
117. Quilômetros pavimentados: 31.12.1957 31.12.1963 

Ceará 
Paraíba 
PCJrnambuco 
Bahia 

92 
5.4 

277 
68 

FONTE: Anuário Estatístico do Brasil - IBGE - 1958 e 1964. 

361 
211 
379 
816 
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trutura de "obras contra as secas" disponível e a elevadíssima pre
cipitação pluviométrica dificultava a manutenção das rodovias.118 

Por estas mesmas razões, teriam grande impulso as obras de 
pavimentação que ganham impulso a partir de meados dos anos 50. 
Neste caso, o barateamento do custo de operação era indispensável 
à afirmação dos novos meios de transporte. No hinterland, o pro
gresso se traduzia numa mais intensa e estável vinculação com o 
mercado; por toda parte, o barateamento dos fretes e a garantia 

. de escoamento possiqilitavam o surgimento de surtos localizados. 
Surgiam, inclusive, novas e promissoras oportunidades de expor
tação, como a cebola e o feijão.119 

A renovação das facilidades de transporte não teria efeitos 
similares sobre as atividades industriais: não residiam aí seus pro
blemas maiores. A crescente integração do mercado nordestino apon
tava, aliás, no sentido de maior concentração industrial através da 
exclusão de empresas marginais cuja sobrevivência era, até então, 
favorecida pelos altos custos do transporte intra-regional. Não raro, 
a maior "proximidade" dos competidores nacionais imporia a per
manência ou mesmo o recuo para a faixa dos produtos "inferiores". 

Caberia, por fim, assinalar que a multiplicação da frota de veí
culos promoveria a expansão de toda uma rede de serviços -
oficinas, postos de distribuição etc. - que ampliava e diversificava 
o mercado regional de manufaturas.120 De igual maneira, a expan 
são do consumo doméstico de energia, fruto da ampliação das re
des de distribuição ( endossado pela ampliação das camadas de es
tatura econômica média, por efeito dos gastos estatais e da ex
pansão de atividades terciárias) apontava no sentido da dilatação 

118. Em regra, no País, era especialmente deficiente o transporte ter
restre ao longo da costa. No Nordeste, entre outros agravantes, havia a 
dificuldade de coordenar os programas e recursos dos vários Estados que 
partilham o litoral ocidental. 
119. Para inúmeros pequenos agricultores, o "caminhoneiro" passava a 
constituir uma garantia de "mercado em função da qual reorientava a 
produção. 
120. Uma importante implicação do novo meio de transporte foi ainda 
a ampla abertura de possibilidades para o emprego de pequenos capitais 
numa região caracterizada por reduzida capilaridade econômico-social. 
Não nos referimos apenas aos postos de serviços, comércio de estrada 
etc. Os próprios caminhões vendidos a crédito (usualmente 36 meses), 
por vezes sem qualquer pagamento inicial (durante seis meses), tor
naram-se negócio altamente atraente na área. Este é sem dúvida um 
dos fatores explicativos da extraordinária multiplicação da frota de veí
culos de carga na área. Técnicos da região estimam que, excluídos a 
cana, o sisai e o café, cerca de 90% do transporte de produtos agrícolas 
se faz por caminhão. 
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do mercado, de toda uma gama de produtos. Os produtores de 
artigos tradicionais se defrontavam, como já foi visto, com ten
dências contraditórias em seu mercado de manufaturas. As dificul
dades eram, porém, enormes para o avanço em direção às novas. 
oportunidades: à descontinuidade registrada do lado da demanda 
deveria corresponder uma descontinuidade do lado da oferta. Have
ria, em suma, que passar o processamento tradicional de alimentos

> 

tecidos inferiores etc., à produção de artigos modernos. À parte 
dificuldades várias, imanentes a este "salto", isto significava en
trar frontalmente em competição com os produtores do Centro-Sul. 

A agriculturã, no entanto, podia facilmente valer-se das novas. 
condições. Ao contrário do que se supunha, era ela ( e não a indús
tria) que apresentava elevada capacidade de crescer sem transfor
mação de seus parâmetros. Sem insistir no tema, lembremos que

> 

enquanto certos problemas característicos da distribuição espacial 
da agricultura ( distância e dispersão das zonas produtoras de ali
mentos) iam sendo superados, determinados problemas derivados. 
da distribuição no espaço da indústria, estavam sendo agravados. 
De fato, sendo vencida progressivamente a fragmentação do merca
do nordestino, vinha à tona, crescentemente, a irracionalidade obser
vada na distribuição (localização) originária da indústria regional. 

A evolução do mercado de produtos agrícolas não colocava 

problemas maiores para a oferta em expansão. Contrariamente ao 
que se passava com a indústria, a demanda agrícola não se reestru
turava significativamente ao crescer ( ocorriam mudanças menore,. 
frente às quais a agricultura não encontrava quaisquer problemas 
de adaptação, por exemplo, o declínio relativo do consumo de man
dioca). O setor deveria apenas empregar mais intensa e racional
mente ( abandonando usos de menor produtjvidade) a mão-de-obra 
de que dispunha e estender, na medida do possível, a área sol> 
cultivo. Garantidas a disponibilidade de mão-de-obra e de terra e 
o escoamento para mercado das safras, o crescimento podia pro 
cessar-se rapidamente sem alterações relevantes nos planos tecno
lógico e institucional.121 

121. Cabe lembrar, a propósito, que a elevada capacidade da agricultura 
nordestina para crescer sem mudanças de natureza institucional ou tecno
lógica parece ser uma constante de sua história. As opiniões opostas não 
resistem a um sumário exame das relações entre oportunidades de mer• 
cado e comportamento da oferta. Seria particularmente interessante a 
este respeito atentar para a extraordinária flexibilidade das culturas de 
fibras no Nordeste. Aqui, não se registra apenas uma elevada capacidade 
de expansão e retração: a busca de ajustamento às condições de mercado 
chega a traduzir-se em sucessivas mudanças de cultivos (que supõem a, 
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Declínio das forças de impulsão 

Vimos anteriormente que, na chamada fase pré-industrial, um 
<:onjunto de fatores agiu no sentido de imprimir elevado ritmo de 
expansão ao Nordeste. Tratamos agora de nos indagar sobre a per
manência ou declínio destes elementos de dinamização. As consi
derações que se seguem levam a crer na retratação tendencial- de 
forças que impulsionaram o crescimento pré-industrial. A perda de 
dinamismo constatada em certas frentes pode, no entanto, ser com
pensada peJ� �mergência de novos fatores de impulsão: neste caso, 
estariam se processando profundas mudanças na engrenagem eco
nômica da região. Posteriormente se procurará examinar em que 
.sentido apontam as transformações promovidas pelo declínio dos 
antigos fatores de propulsão, e o surgimento de novos fatores e 
relações dinâmicas. 

Dentre as transformações maiores verificadas entre o ime
-0.iato pós-guerra e o início dos anos 60, destacam-se a integração 
do arquipélago nordestino e sua crescente vinculação com a eco
nomia do Centro-Sul. Tomada a região em conjunto, avanços vá
rios ainda serão registrados, tanto nas interconexões litorâneas quan
to nas ligações com e através do sertão. De fato, estão ainda por 
.realizar-se de forma eficaz, por exemplo, as ligações entre o Nor
-deste ocidental e a região de transição para a Amazônia. Os novos 
avanços não tendem, porém, a produzir os impactos sentidos por 
ocasião da criação de uma "economia nordestina" nos anos 50 e 60. 
Quanto ao contínuo barateamento e às crescentes facilidades que 
se há de esperar no transporte Centro-Sul, suas implicações serão 
mais adiante apontadas. 

Foram realçadas certas repercus5Ões da revolução dos trans
portes verificados nos dois últimos decênios sobre a agricultura 
regional. O crescente aproveitamento da terra e do trabalho, es
,pecialmente na região semi-árida não deve, porém, prosseguir ao 
-mesmo ritmo. O avanço ali registrado constitui notável resposta a 
uma variação do horizonte de possibilidades. Vêm sendo intensa
mente mobilizadas as "reservas produtivas" ali existentes ( traba-
1ho e terra disponíveis). Mas esta expansão não constitui novas 
4 reservas", não cria condições para o prosseguimento do crescimen -
to extensivo. A transformação ocorrida no sistema de transporte-

Tealização de repetidas, por vezes custosas, experiências). Entre as "ex
periências" malsucedidas, poderíamos citar o abacaxi e o bicho da seda 
(atividade que chegou a assumir grandes proporções na Paraíba às vés
peras da Segunda Grande Guerra); entre as que tiveram sucesso, o caroá, 
,e,_ notoriamente, o sisai. 
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comercialização tende a adquirir caráter paramétrico. A agricultu
ra vem explorando a fundo o novo marco. Não pode, contudo, con
tinuar indefinidamente extraindo estímulos da mesma intensida
de; 1ll2 noutras palavras, tende a esgotar-se a "margem de folga" 
propiciada pela remoção de certos obstáculos que dificultavam o 
crescimento. 

Por outro lado, o contínuo barateamento dos custos de trans
portes e o crescente poderio dos interesses agrocomerciais do Cen
tro-Sul ( que se choca com a insuficiente expansão do mercado lo
cal de produtos ngríc.olas) tendem a resultar numa progressiva pe
netração de produtos originários do Sul do país.123 Neste caso, com 
uma defasagem de uma a duas décadas, o poder competitivo do 
Centro-Sul, que já se havia feito sentir no campo manufatureiro, 
se faria presente no mercado nordestino de produtos agrícolas. Esta 
penetração já teve início através de produtos "superiores" ( aves. 
ovos, frutas etc.) mas tenderia a atingir outras faixas de mercado. 

O crescimento das exportações nordestinas teve sua "arranca
da", como sabemos, no período 1953-56, ao se recuperar a remu
neração ( em cruzeiros) obtida pelos exportadores. Prosseguiu à 
base de uma conjuntura favorável para cetros produtos, como o 
algodão e a cana. Corrigida a deformação imposta pela política 
cambial pré-53 e inexistindo perspectivas favoráveis para a maio
ria dos produtos ( algodão, açúcar, sisal, cacau), as exportações tra
dicionais do Nordeste tendem a reassumir sua característica falta 
de dinamismo.124 Em suas exportações para o Centro-Sul, além do, 
mais, o Nordeste já perdeu a posição que tradicionalmente lhe 
cabia.12.õ Dada a continuada expansão algodoeira e canavieira veri
ficadas nos Estados centro-sulinos e o reduzido dinamismo do mer
cado de "bens-salários" ( wage-goods) nesta região, não há pra ti-

122. Reproduz-se assim, num plano maior, fenômeno já verificado em 
alguns surtos localizados de exportação de produtos alimentares (cebola, 
por exemplo) para o Centro-Sul. O crescimento se desacelera, após um 
p:::ríodo de expansão eufórica. O que vimos de dizer não se aplica, con
tudo, a todas as áreas e a todos os produtos, ou seja, não exclui a possi
bilidade de novos casos bem-sucedidos de rápido crescimento. 
123. Observe-se que isto não refletiria a inelasticidade da oferta agri
cola nordestina (hipótese GTDN) e sim, a agressiva expansão agrícola. 
do sul do país. Vide: Agricultura, Emprego e Regiões, Perspectivas. 
124. Conside,rações sobre a evolução do setor externo nordestino 56/63> 

Leonardo Guimarães, op. cit. 
125. "Estamos, assim, de volta à época anterior a 1930, quando o Nor
deste dependia dos mercados externos para colocar seu grande exce
dente de produção". O processo revolucionário no Nordeste, Celso Fur
tado, 
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camente possibilidades de retomada das mais tradicionais "expor
tações" nordestinas.126 

As tendências à desaceleração agropecuária acima sugeridas se
rão, sem dúvida, parcialmente compensadas pela presença de certos 
fatores de impulsão. Haveria que ter em conta, por exemplo, a 
incorporação de terras na região pré-Amazônica. Aqui não se an 
tevêem quaisquer obstáculos ao extraordinário crescimento em cur
.so. Pelo contrário, neste caso, os maiores avanços no campo da 
infra-estrutura - tranportes, armazéns etc. - estão ainda porvir 

· ( e este é uni fator decisivo na determinação das possibilidades da 
.área). O peso relativo de produção obtida na "fronteira móvel" 
não é, contudo, de molde a inverter a tendência presumida para o 
todo nordestino. 

As indústrias tradicionais, como já foi assinalado, tinham um 
comportamento eminentemente passivo na fase pré-industrial. Eram 
movidas tanto "por trás" ( oferta de matérias-primas) quanto, so
bretudo, "pela frente" (demanda). Nestas condições, a desacele
ração prevista para as transformações do complexo agroterciário, 
o atraso acumulado no próprio setor e a crescente penetração de 
produtos e costumes "modernos" seriam prenúncios de profunda 
crise para as velhas indústrias da região. Os avanços que continua
riam se registrando na produção e distribuição de energia elétrica, 
bem como os programas de apoio e renovação tecnológica, em 
crescente vigor desde meados dos anos 50, dificilmente poderiam 
compensar suas dificuldades. 

Dentre os demais fatores de propulsão no período pré-indus
trial, destacavam-se o volume do gasto público e, em particular, 
-0 investimento público. As atividades diretamente levadas a efeito 
.pelo Estado, combinadas com certas políticas e programas que iriam 
crescendo à medida que avançam os anos 60, não podem ser apre
ciados a partir da estrutura e funcionamento do Nordeste pré-in
dustrial. São, de fato, elementos fundamentais na definição de 
uma outra estrutura e de uma outra dinâmica, próprias do que viria 
.a ser chamado o "Novo Nordeste". 

126. No tocante à lavoura algodoeira - em regra a mais importante 
lavoura da região, ocupando cerca de l / 4 de sua área cultivada, haveria 
ainda um fator depressivo de indiscutível peso: a crise da (tradicional' 
têxtil da região. Vide a seguir o exame do processo de modernização por 
.que passa a indústria nordestina. 
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III � A MODERNA INDUSTRIALIZAÇÃO 

A SUDENE, criada em dezembro de 1959, só teve seu I Pla
no Diretor aprovado em dezembro de 1961. Até então, funcionou 
precariamente, dedicando-se essencialmente à elaboração de estu
dos e à outorga de certos incentivos que desde seu surgimento Ui.e 
era dado administrar. Inspirada em seu documento básico, deveria 
a Superintendência dedicar-se à correção de certas deformações da 
estrutura econômico-social do Nordeste. A nova política levaria à 
"construção de um sistema econômico moderno", 127 libertando 
o Nordeste de seu passado histórico e colocando-o à altura das 
transformações que simultaneamente se operavam no Centro-Sul do 
País. 

No quadro acima referido, o prosseguimento das obras de in
fra-estrutura e os incentivos à inversão privada não constituem se
não complementos de uma política global de desenvolvimento. Es
pecificamente, as obras de infra-estrutura tratavam de corrigir "des
vantagens locacionais" qne vinham operando contra a região.128 A 
política de· incentivos à indústria, por seu lado, refletia duas preo
cupações: havia de "transformar o homem de negócios de uma 
economia pré-capitalista "129 e deter a emigração de capitais em di
reção ao Centro-Su1. As melhorias de infra-estrutura, aliadas aos es
tímulos creditícios, fiscais e cambiais,130 deveriam, conjuntamente, 
incentivar a formação de poupança e, sobretudo, garantir sua apli
cação na própria região. A este propósito, é importante ter em 
conta uma das premissas da nova· política: "O Nordeste possui 
aptidão para desenvolver-se, firmado em sua própria capacidade 
de poupança. "131 

Passados cerca de 10 anos da fundação da SUDENE, sabemos 
que esta instituição viria na prática a reforçar o amplo programa 
de pré-investimentos em curso na região ( de estilo "tradicional") 132 

conseguindo ainda extraordinário sucesso na atrnção de capitais do 
resto do País para a região. 

127. II Plano Diretor. 
128. A Política da SUDENE para industrializaçiio do Nordeste, Plano 
Diretor em Execução, SUDENE, 1962. 
129. I Plano Diretor, pág. 17. 
130. I Plano Diretor, pág. 16 - Celso Furtado: Seminário para o De
senvolvimento do Nordeste, 1959 - Anais, vol. II, págs. 193-195. 
131. Anais, ibidem, pág. 187. 
132. A nova Superintendência não conseguiu coordenar e muito menos 
planejar os investimentos de base na região. Seu papel foi, neste plano, 
predominantemente, o de adicionar recursos e programas - provavel
mente com mais alto grau de racionalidade e padrões superiores de efi
ciência. 
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Antes que se conseguisse a aprovação no Congresso do I Pla
no Diretor da SUDENE ( dezembro de 1961), drástica revisão da 
política cambial do País afetou em profundidade o esquema fi.. 
nanceiro da futura Superintendência. Anulou, além do mais, um 
dos seus instrumentos de promoção de investimentos ( o câmbio 
favorecido) .133 Reíerimo-nos à lns trução 20 4-, de março de 1961, 
com a qual desapareciam o fundo de ágios e o chamado câmbio de 
custo. Entre a divulgação da 204 e a aprovação do I Plano, pro
curou-se compensar as perdas em potencial provocadas por aquela 
medidà. No afã de recuperar o terreno perdido, foi então aceita e 
incorporada uma proposta de criação de novo e poderoso incentivo 
às inversões. Trata-se da possibilidade estendida às pessoas jurídi
cas de todo o País (inicialmente apenas as de capital 100% nacio
nal) de deduzir até 50 % de seu imposto de renda ( e adicionais), 
desde que tais recursos fossem destinados a aplicações no Nordes
te.18• A proposta obviamente se inspirara num dispositivo recém
introduzido ( 1959) no programa de recuperação do sul da Itália.1311 

Aparentemente, o chamado mecanismo 34/18 viria recompor 
e reforçar o instrumental de política econômica à disposição da 

Superinten,dência em fase de implantação. Na realidade, porém, se 
converteria no eixo central da política de industrialização da área, 
provocando autêntica guinada na sua orientação, num sentido to
talmente imprevisto e certamente indesejado à época. 

Características da Moderna Industrialização 

Apresentaremos nas páginas que se seguem um mínimo de in
formações que permitam ganhar uma visão de conjunto do acele-

133. Dentro do quadro geral de incentivos, era atribuída grande impor
tância ao oferecimento de câmbio favorecido pelo qual se subsidiaria a 
importação de equipamentos, destinados à renovação da indústria tradi
cional da região. Observe-se a propósito que os favores cambiais eram 
entendidos como "compensação", dado que o Nordeste havia sido, ante
riormente, vítima de vultosa drenagem dei recursos promovida pela po
lítica cambial pré-53. 
134. A partir de sua criação, o dispositivo sofreu várias alterações ten
dentes a dar-lhe maior amplitude e flexibilidade - o art. 18 da Lei n.0 

-4.239, de junho de 1963, por exemplo, estende a opção aos capitais alie
nígenas sediados no país. Daqui por diante, nos referiremos ao novo in
centivo, em sua versão atual, como "mecanismo 34/18". 
135. "Em 1959, até 50% dos lucros de sociedades anônimas e outras 
companhias. . . foram também isentados, desde que investidos em cons
trução, expansão e modernização de indústrias do sul da Itália", E. Tosco, 
•&onomic Planning in Italy, 1949 to 1%1", in Economic Policy in our 
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rado processo de industrialização verificado no Nordeste nestes 
últimos anos.136 

Através de uma relação produto-capital que lhe parece "ra
zoável" para uma região como o Nordeste, "onde predomina a 
indústria leve", HrnscHMAN estimou o estoque de capital existen
te na região. Esta estimativa levou-o à conclusão de que os inves
timentos aprovados pela SUDENE até maio de 1967 já se equipa
ravam ao valor total do capital industrial existente na região. Em 
outras palavras, a efetiva implantação dos projetos até então apro
vados acarretaria a duplicação do capital existente no setor. Esta 
estimativa, sem dúvida arbitrária, serve para que se forme uma 
idéia da "ordem cfe grandeza" do processo de industrialização de
flagrado na região nos anos 60. Se acrescentarmos que, nos anos 
67 e 68, a par do recolhimento ao Banco do Nordeste do Brasil 
de grandes somas de recursos assinados ao 34/18, seriam ainda 
aprovados 160 projetos adicionais em cada ano, seria fácil admitir 
que a região está atravessando autêntico surto inversionista. O 
Quadro V abaixo aponta alguns aspectos deste surto, realçando a 
importância dos fundos provenientes do 34/18. 

QUADRO V 

PARTICIPAÇÃO DO 34/18 NO INVESTIMENTO INDUSTRIAL 

Período 1963-1968 (em Cr$ 1,00) 

RECURSOS MOBILIZADOS 

Ano 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

TOTAL 

/m)estimento 
total (a) 

36.392.577 
133.390.670 
133.970.795 
335.419.356 

1.099.590.431 
955.980.885 

2.732.740.880 

FONTE: Depto. de Industrialização 

Artigo 34-18 

(b) 

7.308.641 
20.364.385 
33.051.'524 

152.438.918 
495.959.688 
506.982.591 

1.222.087. 747 

SUDENE. 

% 
(b/a) 

20,l 
19,8 
23,8 
45,5 
45,l 
53,0 

44,0 

time, vol. Ili, pág. 237, North Holland Publishing Company-Amsterdam. 
1964. 
136. A SUDENE tem divulgado repetidas vezes informações várias so
bre o referido processo. Utilizaremos aqui (além de dados esparsos, obti
dos pessoalmente no Depto. de Industrialização) entre outras publicações, 
o Informe sobre o Setor Industrial do Nordeste (subsídios para o IV 
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Certamente não se pode atribuir a febre de inversões integral
mente ao mecanismo que vem encaminhando para o Nordeste im
portante fração do imposto devido pelas empresas de todo o País. 
Certo número de empresas dentre aquelas que vieram a valer-se 
do 34/18 teria, de qualquer forma, realizado aplicações, valen
do-se, inclusive, de outros incentivos oferecidos na área. Não resta 
dúvida, contudo, que o subsídio de capital criado pelo 34/18 tem 
operado como um catalisador de fundos e é a partir destes recur
sos que surge a caça de oportunidades, a procura de outras facili
dades complementares etc. Nota-se contudo, no Quadro V, o rá
pido crescimento e a decisiva importância, no total do investimen
to projetado, dos recursos provenientes do 34/18 ( sua participa
ção se eleva de 20% em 63 e 64 a mais de 50% em 1968). 

Dado o surgimento de crescente número de opções para a apli
cação de recursos abatidos de impostos de renda, os depósitos, por 
conta <lo 34/18 ( em termos reais), deixaram, no entanto, de cres
cer desde 1969.137 A estabilização desta fonte de fundos se deu, 
porém, a elevado nível, de maneira que o programa pode prosse
guir em pleno funcionamento. ( A relativa "carência" de recursos 
não levaria, aparentemente, à aplicação de critérios mais rígidos de 
seleção ·de projetos: haveria que disputar fundos com outras possí
veis aplicações.) 

Os recursos solicitados através do 34/18 se destinam, quer à 
ampliação e modernização de empresas, quer à implantação de no
vas unidades. Observa-se, a este propósito, tendência muito natu
ral ao crescente peso relativo das aplicações na criação de novas 
empresas.138 

Dado que a possibilidade de dedução de até 50% do imposto 
de renda se estende a todo o Território Nacional, não é de estra
nhar que a grande maioria dos recursos seja de propriedade extra-

Plano Diretor) 1968 e "Projetos Aprovados 1960-68". Sobre o mecanismo 
34/18 propriamente dito, veja-se Hirschman, Albert, Desenvolvimento 
Industrial no Nordeste Brasileiro - e o Mecanismo de crédito fiscal. do 
art. 34/18, na Rev. Brasileira de Economia, dez:. 1937. Ainda sobre a 
industrialização e o 34/18, vide Antônio Cerqueira Antunes, La política 
de industria/ización del Nordeste Brasileiío, Boletim Econômico da SUDE-
NE, ano III, n. 0 1 . 
137. Informações obtidas no Departamento de Industrialização da ·SU
DENE. 
138. ". . . não se tem mantido uniforme a finalidade dos incentivos so
licitados, havendo, pelo contrário, tendência crescente, ano a ano, de 
criação de novas fábricas". "Informe sobre o Setor Industrial do Nordes
te", SUDENE, 1968 . 
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regional. Grande número de aplicações corresponde meramente à 
criação de sucursais de empresas sediadas na área São Pauler-Gua
nabara - filiadas, por sua vez, em muitos casos, a empresas se
diadas no exterior. Esta tendência só se tem acentuado, à medi<.b 
que diminui o peso relativo dos investimentos de renovação e en
tre as novas aplicações crescem em importância as atividades de 
maior sofisticação tecnológica.139 

As observações precedentes sugerem, naturalmente, elevado 
grau de concentração da propriedade na indústria emergente. Não 
é difícil mensurá-lo: em 1965, 0,8% dos depo�tantes haviam 
contribuído com 42% dos depósitos! Neste plano, contudo, não 
parece haver grande contraste entre a nova indústria e a tradicio
nalmente existente. Já era anormalmente elevada a concentração no 
parque das indústrias tradicionais, especialmente em certos ramos 
como o açúcar .140 

A acentuada concentração da propriedade corresponde acen
tuada concentração espacial. Os pontos de aglutinação dos novos 
empreendimentos são os "pólos": Recife e Salvador. A distribui
ção no espaço das novas indústrias sugere, aliás, a existência de 
diferentes "tipos" ou "vocações" para os diferentes Estados. No 
Ceará tendem a predominar investimentos de porte pequeno e mé
dio, preponderantemente de estilo tradicional e voltados para o 
mercado estadual ou regional. Na Bahia há maior incidência de 

grandes investimentos em ramos modernos e tendo em vista o 
mercado nacional. 

A estrutura industrial emergente no Nordeste contrasta for
temente com a anterior. Ainda em 1962, os setores têxtil e de 

produtos alimentares respondiam por cerca de 57% do valor de 

transformação industrial na região. Estimativas recentes, incluindo 
investimentos aprovados de 60 a 68, atribuem aos setores têxtil e 
produtos alimentares, conjuntamente, apenas 23% dos recursos a 
serem aplicados. A profunda discrepância da estrutura em monta
gem pode ser sintetizada numa informação: nos projetos aprova
dos ( até 68), o peso relativo da indústria química é superior ao 
das indústrias têxtil e de produtos alimentares somados.141 

139. Neste sentido, poderia ser apontado como cnso limite o Centro 
Industrial de Aratu , recentemente criado na Bahia e cujo acelerado cres
cimento se baseia na implantação de unidades com avançados padrões 
tecnológicos, sucursais em regra de empresas internacionais. 
140. Em 1959, 32 estabelecimentos industriais respondiam por 33,6% da 
força motriz instalada na região que contava, então, com 21.216 esta
belecimentos industriais (Informe, op. cit., pág. 30) . 
141. Para a estrutura industrial existente em 1962, veja-se Análise da 
Produção Industrial do Nordeste, SUDENE, 1966. 
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Tidos em conta a composição ( por ramos de atividade) do 
complexo industrial emergente e os padrões tecnológicos dominan
tes, infere-se de imediato que a nova indústria não pode criar em
pregos em escala apreciável. A par disto, dentre os investimentos 
de modernização, muitos resultam na diminuição dos empregos ofer• 
tados; fica, pois, mais que patenteado o reduzido efeito (direto) 
que pode ter a "moderna industrialização" sobre o mercado regio
nal de trabalho, especialmente em seus extratos de menor qualifi
cação. 

Um cálculo que tem em conta os 300 projetos aprovados de 
1960 a 196 7 estimou em apenas 29. 999 o montante líquido ( em
pregos surgidos menos empregos extintos) de oportunidades de 
trabalho criadas.142 Em alguns casos, aliás, mostrou-se particular
mente pesada a dispensa de mão-de-obra devido ao programa de 
modernização .143 

O significado para a região destas cifras pode ser preliminar
mente sugerido por contraste com a situação levantada no censo de 
1959. Naquela data, a indústria regional empregava cerca de 
220.0oo· indivíduos.144 Uma adição de cerca de 100% ao capital 
investido no setor ( hipótese Hirschman) teria determinado um 
acréscimo de menos de 15% no emprego! 

A progressiva entrada em operação de toda uma nova ª ge
ração" de empresas no Nordeste significa autêntica ruptura com 
o passado industrial da região. A descontinuidade em questão pode 
ser assinalada de várias formas. É evidente, por exemplo, que a 
indústria que se instala não parte da antiga. A crise de há muito 
evidenciada no parque de indústriàs tradicionais se prolonga, aliás, 
no presente. Enquanto surgem novos setores de grande vigor, pros
segue o lento e penoso processo de depuração de ramos de ativi
dades tradicionais ( através do desaparecimento de empresas mar
ginais). Reconhece-se, no entanto, que "é preciso dar continuida-

142. A informação apresentada por Hirschman (op. cit.) a esse respeito 
entra frontalmente em choque com a existente no "Informe ... " op. cit., 

Quadro n.0 7. Mesmo sem subtração das dispensas de mão-de-obra, a 
criação de empregos no Nordeste (até agosto de 1967) totalizaria apenas 
37 .139. Hirschman, porém, utiliza a cifra de 67. 800 e, ainda assim, a 
ela se refere dizendo que "não é certamente. . . animadora", Hirschman, 
op. cit., pág. 22. 
143. Em Pernambuco, por exemplo, para um total de 12. 898 novos em
pregos, houve uma dispensa de 3. 726 indivíduos, ficando a criação lí
quida de oportunidade pouco acima de 9. 000. 
144. "Informe ... ", op. cit., Quadro n.0 7.  
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de à modernização das empresas que explorem estes ramos para 
que seja possível a sobrevivência do parque industrial tradicional 
do Nordeste" .145 Uma das mais importantes implicações desta gui
nada é, sem dúvida, a profunda alteração da demanda de fatores 
e insumos pela indústria - o que leva aos demais planos da eco
nomia regional os efeitos da reorientação em curso. 

As futuras empresas nascem, com freqüência, da necessidade 
de dar vazão ( e desta forma apropriar-se) aos recursos subtraídos 
do imposto de renda. Este é o elemento primeiro na motivação 
dos empresários; daí a elaboração de projetos, a busca de aderen
tes - sócios, depositantes - de créditos adicionais etc. Quanto 
maior o volume de recursos tomado de empréstimo às fontes públi
cas de crédito, maior o subsídio de que se apropriam ( através de 
uma taxa negativa de juros) os empreendimentos que contam, de 
partida, com fundos do 34/18. É, pois, imediata a conclusão de 
que no parque industrial nascente o capital é exatamente o fator 
que não deve ser poupado frente aos demais. No conjunto das 
novas empresas, grande número de unidades aproveita, mediante 
processos altamente tecnificados, matérias-primas regionais de na
tureza mineral; muitas, porém, devem importar, em ampla escala, 
insumos do sul e do exterior. Estes dois tipos de investimento di
ficilmente seriam réalizados pelos interesses anteriormente estabe
lecidos na região. A indústria preexistente havia-se pautado pela 
disponibilidade de matérias-primas agrícolas e pelo abundante e ba
rato trabalho não qualificado existente na região - o que a fazia 
profundamente dependente do comportamento da agricultura. Ve
mos, assim, ao nível de setores, como a política levada a efeito pela 
SUDENE viria descomprometer o processo de industrialização das 
trensformações estruturais previstas em sua estratégia. 

Percebe-se aliás, pelas próprias características do 34/18, que 
este mecanismo supõe (implicitamente) que a estrutura econômica 
regional não impõe entraves à operação da nova indústria. Com 
efeito o incentivo incide apenas na etapa de instalação ou moder
nização. Posteriormente, entrando a empresa em funcionamento, 
os recursos fornecidos pelo mecanismo já se encontram incorpora
dos ao patrimônio e a empresa buscará responder por eles, aten
dendo à depreciação e obtendo uma rentabilidade "normal" .146 

145. IV Plano Diretor, pág. 225. 
146. Como observou Hirschman "os ativos correspondentes ao valor dos 
recursos do art. 34/18 são lançados nos livros de empresa, pelo preço 
real de mercado, sendo, no curso do tempo, devidamente depreciados 
de tal sorte que o que é um subsídio para a região, como um todo, 
não terá a mesma conotação para a empresa isoladamente, que consi-



198 7 ENSAIOS SOBRE A ECONOMIA BRASILEIRA 

Esta é a distinção fundamental existente entre o 34/18 e a pro
teção aduaneira como instrumentos de promoção industrial. O 
34/18 como política de industrialização implica admitir que o pro
blema da área reside na formação de capital e não na economici
.dade (rentabilidade) das empresas, uma vez montadas. Em opera
ção, as empresas não deverão encontrar obstáculos ou limitações 
no contexto regional; e nem sequer enfrentar os problemas próprios 
de uma "indústria infantil" .147 

Estamos, finalmente, em condições de levantar um dos mais 
delicados · problemas enunciados pelo recente surto industrial nor
destino. Na medida em que a nova estrutura discrepa frontalmente 
da preexistente e que atividades inéditas surgem na região a um 
ritmo e numa escala que excedem a expectativas mais otimistas, 
cabe preocupar-se, seriamente, com o destino da produção adicio
nal. A esse respeito são feitas, a seguir, certas considerações pre
liminares. Um tratamento mais abrangente do tema fica adiado 
para o próximo item. 

É conveniente ter em conta, inicialmente, que a concentração 
sobre atividades tradicionais no período "pré-industrial" refletia a 
formação histórica da região e não as oportunidades e problemas 
com que então se deparava o Nordeste. Em outras palavras, a 
maioria das indústrias têxteis e grande número de indústrias de 
alimentos já se encontravam em crise na década dos 50. À margem 
deste conjunto de indústrias que a evolução ( e integração) do 
País tornava arcaico, começavam, no entanto, a surgir estabeleci
mentos dedicados à produção de bens até então importados do 
Centro-Sul.148 O surgimento, ainda que moderado, de novos ramos 
.de atividade sugere que o mercado nordestino comportava uma di
versificação superior à até então, apresentada pela indústria local. 
Este potencial pode ser grosseiramente sugerido pelas taxas de cres
cimento para o setor registradas no período 50-60. 

derará suas operações lucrativas apenas se o resultado de suas vendas 
-superar seus custos, inclusive as provisões para depreciação de todo o 
seu ativo". 
147. Cabe advertir, no entanto, que as indústrias que vêm sendo favo
recidas pelo 34/18 gozam, através de outros dispositivos legais, de certos 
favores que as acompanharão durante bom número de anos (por exem
plo, isenção de imposto de renda por 10 anos). Este e outros mecanis
mos convencionais de estímulo não se comparam, porém, em seus efei
tos, ao que representa o subsídio de capital acarretado pelo 34/18. 
148. Por outro lado, não resta dúvida, verificavam-se crescentemente 
casos de penetração nos mercados regionais de artigos centro-sulinos, 
com perda de terreno pelas indústrias locais. 
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QUADRO VI 

CRESCIMENTO INDUSTRIAL DO NORDESTE NO PERÍODO 
INTERCENSITÁRIO - 1950-1960 

(Valores em Cr$ 1,00 a preços de 1959) 

VALOR DA TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL TAXA 

Valor 

Têxtil . . . . . . . . . . . . . . . .  1.538.137 
Produtos alimentares, be-

bidas e fumo . . . . . . .  1. 889 .161 
Material de transporte .. 6.656 
Mecânica . . . . . . . . . . . . .  6.849 
Vestuário . . . . . . . . . . . . .  78.616 
Metalúrgica . . . . . . . . . . .  74.374 
Química . . . . . . . . . . . . . .  243.512 
Minerais não metáli� 231.484 
Papel e papelão . . . . . .  20.019 
Produtos de madeira . .  48.184 
Couros e peles . . . . . . . .  86.358 
Editorial e gráfica . . . .  93.328 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . .  4.316.678 

FoNTI: IBGE. 

1949 

% Valor 

35,61 1.865.943 

43,71 2.768.951 
0,16 62.508 
0,17 24.816 
l,83 172.661 
1,73 160.584 
5,65 1. 320.188 
5,37 629.133 
0,47 135 .146 
1,13 256. 531 
2,00 177.752 
2,17 146.390 

100,00 7.720.603 

1959 

% 

24,17 

35,86 
0,81 
0,32 
2,24 
2,08 

17,10 
8,15 
1,75 
3,32 
2,30 
1,90 

100,00 

DE 

CRESCI· 

MENTO 

ANUAL 

% 

2,0 

3,8 
25,1 
13,7 

8,1 
8,0 

18,4 
10,5 
21,0 
18,2 
7,4 
4,7 

5,9' 

As oportunidades de implantação de novas indústrias pode
riam ser indicadas pelas importações regionais; infelizmente, porém, 
não dispomos de dados a respeito. Há, no entanto, consenso quan
to à importância das compras externas de certos bens ao findar o 
período "pré-industrial". As maiores importações, em termos rela
tivos à produção regional, se dariam, à época da criação da SUDE
NE, nos ramos das indústrias: mecânicas, material de transporte,. 
química, metalúrgica e papel e papelão" .149 Dificilmente poderiam 
os empresários tradicionais da área ingressar na faixa das indústrias 
dinâmicas: além dos obstáculos já apontados, os eventuais produ
tores locais não contavam com o "racionamento" da oferta que tan-

149. "Informe", op. cit., pág. 16. 
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to favoreceu o avanço industrial do Centro-Sul ( referimo-nos ao 
conhecido fenômeno do "estrangulamento externo"). Pelo contrá
rio, em muitas das atividades recém-instaladas no País, umas pou
cas empresas sediadas no Centro-Sul vinham tratando de estabele
cer seu controle sobre a totalidade do mercado nacional. 

Tidas em conta as considerações anteriores, o "salto" que veio 
a dar a indústria nordestina a partir do 34/18 deve ser qualifica
do. Trata-se, pelo menos em sua etapa inicial, de aceleração da ten
dência que já se anunciava anteriormente, mas que não tinha como 
afirmar-se, a partir das condições próprias da região. O surto in
versionista veio, pois, impulsionar à substituição de importações e 
acelerar o aproveitamento de certos recursos naturais da região. Os 
investimentos orientados pela substituição regional de importações 
guiam-se, por definição, pelo mercado existente e em expansão na 
área. Ficam neste grupo grande número de empreendimentos de
dicados à produção de materiais de construção, produtos metalúr
gicos, artefatos de matéria plástica, papel e papelão, bebidas etc. 
Aqueles, porém, que visam à exploração de vantagens comparati
vas (naturais) da região orientam-se sempre que possível pelo mer
cado nacional chegando, em determinados casos, às exportações 
para o mercado mundial. Situam-se aqui empreendimentos vários 
no campo extrativo mineral, na indústria química, em madeiras etc. 

A medida que cresce a um intenso ritmo a capacidade indus
trial da região, diminuem necessariamente as oportunidades ofere
cidas pelo mercado regional?'º não obstante a inegável criação de 
mercado determinada pela própria expansão. Tendem, assim, a se 
tornar mais freqüentes e importantes os investimentos orientados 
para o mercado nacional e mesmo internacional.151 Em determina
dos casos, as próprias empresas reproduzem em seu avanço a ten-
dência evolutiva do atual surto industrial nordestino: começam 
deslocando produtos anteriormente importados do Centro-Sul; seu 
crescimento as leva aos demais mercados regionais; em alguns (pou
cos ) casos, chegam a ingressar no mercado externo. 

Vimos, anteriormente, que certos fatores, responsáveis pelo 
dinamismo da fase pré-industrial, já teriam esgotado ou estariam 
em vias de perder seu impulso "originário". Focalizamos, em se
guida, a natureza e características do surto industrial observado a 
partir dos anos 60. A acelerada implantação de novos ramos indus-

150. Estas e outras informações são extraídas de Projetos a71rovados 
1960-1969, op. cit., ou obtidas diretamente com técnicos da SUDENE. 
151. Em regra, as características e tendências assinaladas poderiam ser 
"sub-regionalizadas". Assim, por exemplo, a última observação já está 
evidenciada na presente orientação dos investimentos industriais na Bahia. 
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triais, acobertada por uma política econômica que fez da diversi
ficação setorial um de seus grandes propósitos,162 não poderia dei
xar de acarretar profundas transformações em outros planos da 
vida econômica regional. Insinuava-se novo conjunto de atividades 
dinâmicas e interdependentes tendo por núcleo a indústria em ex
pansão. Caberia, pois, não apenas atentar para as demais ativida
des vinculadas aos novos centros dinâmicos como examinar sua 
capacidade de ativar o crescimento e/ou a transformação das ati
vidades tradicionais. Caso os novos focos de dinamismo sejam ca
pazes de induzir as transformações preconizadas, ( mas não efeti
vadas). pela _estratégia reformista, tudo se teria dado como se "a 
força das coisas" tivesse encontrado linhas de menor resistência 
para o desenvolvimento regional. Se, pelo contrário, os novos cen
tros motores se mostrarem incapazes de irradiar o dinamismo que 
lhes é próprio e promover a transformação das atividades tradicio
nais, estas, após a fase expansiva centrada no período 54/64, vol
tariam ao comportamento vegetativo que, outrora, distanciou o 
Nordeste do Centro-Sul e, presentemente, estaria distanciando o 
"Nordeste Tradicional" do "Novo Nordeste". 

As novas relações dinâmicas 

O presente impulso industrial arranca de uma situação de mar
cada atrofia relativa do setor manufatureiro. Inicialmente, pois, é 
válido supor que a indústria regional avança "em busca do tempo 
perdido", ou seja, procurando preencher os mais evidentes "vazios" 
do aparelho industrial da região.153 O surto inversionista verifica
do nos anos 60, porém, é de tal ordem, que brevemente as oportu
nidades preexistentes de investimento tendiam a esgotar-se: uma 
fração rapidamente crescente das aplicações tinha, pois, que se 
explicar pelas novas oportunidades surgidas na área. Estas novas 
oportunidades poderiam ser criadas, em princípio: pela própria ex
pansão industrial; por transformações provocadas (e/ou paralela-

152. "O objetivo do desenvolvimEnto industrial, concentrando-se em
bora no incentivo à diversificação industrial através da criação de novas 
atividades não poderá descuidar as indústrias tradicionais ... " - IV Plano 
Diretor, pág. 225. Tal colocação, vale frisar, difere profundamente da 
sustentada pelo II Plano Diretor 63/65, onde a política de industrializa
ção ainda se, centra sobre a expansão e recuperação de ramos tradicio
nais (com a única exceção da siderurgia, encarada como indústria mo
triz que estimularia a ulterior diversificação do parque industrial). 
153. O Quadro VI não só indica os desequilíbrios existentes da estru
tura industrial, como mostra que já se verificava um esforço de corre
ção, medido pela rapidez com que cresciam certos ramos retardatários. 
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mente verificadas) em outros setores; pela expansão das exporta-
ções. i 

A estrutura de propriedade, a composição setorial e os pa
drões tecnológicos imperantes na nova indústria não são de molde 
a favorecer o consumo privado de manufaturas na região. Ro
SENSTEIN RonAN, como é sabido, propôs uma estratégia de desen
volvimento, segundo a qual a implantação conjunta de uma série 
de fábricas permitiria a criação em simultâneo da oferta e da de
manda (final) que a justificaria.164 Não obstante constituir a fe. 
bre de i!.).vers§es registrada presentemente no Nordeste um dos mais 
concentrados programas de industrialização jamais realizados em 
áreas subdesenvolvidas, nada tem a ver com o esquema de Ro
SENSTEIN RonAN. Abstraindo de outros fatores, é suficiente lem
brar que, dos rendimentos criados pela nova indústria, uma redu
zida fração toca à ( ex�ua) força de trabalho incorporado na re
gião. Isto é o bastante para impedir a ampla geração de demanda 
de bens de consumo imprescindível à realização do big push. 

A demanda intermediária ( de insumos) e em especial aquela 
que deriva dos próprios investimentos poderia, no entanto, com
pensar a insuficiência presumível da procura final de consumo. 
Isto porque ·a abundância de fundos em busca de aplicações im
planta uma autêntica "caça" às oportunidades de investimentos na 
área, que se traduz num elevado ritmo de formação de capital. A 
sustentação de elevado ritmo de investimento determina intensa e 
variada gama de necessidades em materiais, equipamentos etc. A 
complexidade tecnológica das novas indústrias, por sua vez, supõe 
devada proporção de "elos para trás". O atendimento das enco
mendas das novas indústrias exige, assim, vultosas importações 
e/ou permanente diversificação do par<,J.ue industrial. 

As necessidades de importação por parte das novas indústrias, 
na fase de instalação, como na de funcionamento, garantem a exis
tência de uma fronteira móvel para a expansão industrial. Con
seqüentemente, tidos em conta a demanda diretamente engendra
da pelos investimentos e os requisitos correntes das empresas, uma 
vez implantadas, é válido admitir que a oferta industrial em ex
pansão crie ativamente sua própria demanda.155 

154. "Problemas de Industrialização no Este e Suleste Europeu", re
produzido em A economia do subdesenvolvimento, A. N. Agarwala � 
S. P. Singh. 
155. Vale constrastar esta tendência com a profunda desarticulação ca
racterística das indústrias tradicionais da área: suas relações econômicas 
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A não realização das desejadas reformas de estrutura e, em 
especial, a não transformação da agricultura levam a pensar que o 
presente surto industrial não vem acompanhado de transformações 
relevantes em outros setores. Conseqüentemente, estaria ele con
denado a uma espécie de "isolamento", que não tardaria a anular 
seu dinamismo. Por trás desta concepção se encontra, naturalmen
te, a tradicioqal crença no indispensável surgimento de um merca
do "de massas" como base para a expansão industrial.156 

Desde os anos 50, vem o Setor Público expandindo acelera
damente seus gas-tos no Nordeste. O variado efeito de suas des
pesas correntes e em formação de capital atinge de diversas ma
neiras a totalidade da vida econômica regional. Sem aprofundar no 
exame desta complexa questão, lembremos que a despesa acresci
da do Poder Público tem contribuído vigorosamente tanto para a 
expansão da demanda final de consumo quanto para a procura de 
insumos e equipamentos. Quanto à expansão do consumo promo
vida pelo crescimento das atividades governamentais, caberia acen
tuar que ela tem importância quantitativa e qualitativa: não ape
nas cresceu notoriamente o número de pessoas remuneradas pelo 
Governo, 157 quanto tendeu a reestruturar-se o mercado da região 
pelo reforço dos extratos de poder aquisitivo "médio", de redu
zida expressão no Nordeste tradicional. A multiplicação de empre
gos estáveis, em regra urbanos, permite o acesso de novas famílias 
a padrões de consumo que ( por modestos que sejam) acarretam 
o aumento das aquisições de bens e serviços "modernos" pratica
mente excluídos da tradicional estrutura de gastos nordestina. 

Além da ampliação de sua folha de salários, o Poder Público 
expandiu intensamente suas aquisições de materiais de uso corren
te e, enfim, como é bem sabido, seus investimentos. Quanto ao 
impacto dos investimentos públicos, caberia lembrar que, em mui
tos casos, mais de 3 / 4 das aquisições se faziam a través do item 

"para trás" se faziam com a agricultura e o exterior (equipamentos com
plexos) e "para a frente" com a demanda final e as exportações, não 
havendo, praticamente, relações no seio mesmo da indústria. 
156. Vide a respeito: Agricultura e Desenvolvimento no Brasil, no vol. 
I desta obra. 
157. Não dispomos de informações regionalizadas sobre a expansão do 
emprego público; para o Brasil, como um todo, e segundo o Censo de 
50 e a estimativa preliminar para 60, o total de indivíduos ocupados pelo 
Governo passou de 1,7 a 2,7 milhões. Dado o notável crescimento das 
iniciativas estatais no Nordeste, é provável que o crescimento tenha sido 
proporcionalmente ainda maior. Aspectos demográficos da população eco
nomicamente ativa, Manuel Augusto Costa, IPEA, Quadro 2. 
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"construções e obras", traduzindo-se, em grande medida, em en
comendas à indústria local. u;s 

Deixando de lado o crescimento eminentemente "autônomo" 
das atividades estatais, focalizamos, em seguida, a evolução de dis
tintas atividades integrantes do "setor serviços". Conjuntamente, a 
expansão industrial e a renovação de atividades terciárias reúnem 
aspectos fundamentais do processo de modernização em curso na 
economia nordestina. 

O crescimento industrial se fez acompanhar da expansão e 
mesmo implantação de "serviços" vários que renovavam a fisiono
mia arcaica do terciário nordestino. Destacam-se neste movimento 
a evolução das atividades comerciais, o crescimento do setor ban
cário e a multiplicação de uma série de atividades de pequena ex
pressão, mas que, totalizadas, constituem amplo segmento do Novo 
Nordeste. 

Até o início dos anos 50, imperavam na região o macrocomér
cio exportador-importador, através de grandes empresas com vincu
lações extra-regionais e microcomércio das feiras. 

O caminhão, propiciando a entrada em cena de um sem-núme
ro de pequenos e médios comerciantes-transportadores, atingiria em 
profundidade os dois "planos" em que se desenvolvia o comércio 
nordestino. Estabelecendo ligações diretas com o Centro-Sul, liber
tava as empresas de ambas as regiões de problemas vários acarre
tados pelo i:omércio de cabotagem ( inclusive a submissão a gran
des interesses comerciais-financeiros). Complementarmente, pene
trando a fundo no hinterland regional, iria vitalizar e dilatar os 
horizontes da comercialização de produtos agropecuários. Simulta
neamente, verifica-se nos centros urbanos progressiva penetração 
de formas mais modernas e sofisticadas de comércio retalhista. As 
formas "superiores" de comercialização só chegariam, porém, a pre
dominar naqueles ramos em que se mostrasse indispensável dispor 
de capital fixo e ter acesso a consideráveis recursos financeiros cor
rentes ( sendo assim limitadas as possibilidades do comércio de 
rua) _159 

158. No referente ao item "construções e obras", "parte considerável 
dos insumos necessários ( ... ) é proveniente do Nordeste". - Formação 
de capital fixo do Setor Público no Nordeste, pág. 39 -- Boletim Eco
nômico, vol IV, n.0 1, SUDENE. Além da notória expansão, os gastos 
públicos ganharam muito em estabilidade, o que aumenta certamente 
seus efeitos positivos sobre a economia regional. No passado, a insta
bilidade das aplicações públicas era uma das razões pelas quais os pro
gramas de socorro à região "revestem a aparência de investimentos, mas 
constituem, em grande parte, simples subsídios ao consumo" - GTDN, 
op. cit., pág. 47. 
159. O desemprego urbano em contínua expansão se encarregava de sus
tentar e até mesmo incrementar formas várias de "comércio de rua". 
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O reforço das empresas de porte intermediário, frente às for
mas tradicionais do grande e do pequeno comércio; a moderniza
ção de vários ramos do comércio de bens de consumo; e a intro
dução de novos ramos ( sobretudo no campo dos bens de consumo 
duráveis) são elementos que reforçam num duplo sentido as rela
ções comércio-indústria moderna. Com efeito, as formas renovadas 
de comércio estariam expandindo o mercado de produtos indus
triais, diretamente, ao adquirir materiais, utensílios e, indiretamen
te, ao criar empregos qe nível médio e ao pressionar no sentido da 
difusão de novos hábitos de consumo. 

Sem aprofundar o exame das relações da nova indústria com 
a fração "dinâmica" do terciário, poderíamos apontar sumariamen
te a notável expansão do setor bancário ( de 19 5 5 a 1965 o núme
ro de estabelecimentos bancários na região passa de 289 a 811) 160 

e a proliferação de novos "serviços" de reparo e manutenção de 
veículos e demais bens de consumo duráveis, de propaganda etc. 
Em todos estes casos, repetimos, estavam sendo reforçados os ex
tratos "médios" de renda, decisivo elemento na ampliação do mer
cado regional de manufaturas "modernas" e, além disso, a deman
da de novos materiais- de construção e utensílios domésticos, ramos 
em que viria a crescer notavelmente a moderna indústria nordes
tina. 

Das considerações anteriores, há que extrair duas conclusões: 
os empregos que a indústria não cria diretamente surgem em quan
tidade através da expansão de outras atividades e tendem a gerar 
o tipo de demanda final de que necessita a nova indústria; a reno
vação, como a implantação de estabelecimentos no terciário, ex
pande e diversifica a demanda de materiais elétricos, plásticos, de 
borracha, acessórios de natureza variada, criando outras tantas opor
tunidades para a nova indústria. Assim, no bojo do processo de 
renovação da economia regional, a moderna indústria encontra um 
mercado que cresce e que se orienta em seu favor. Dado que a 
própria indústria, por motivos já assinalados, cria (internamente) 
ampla e diversificada demanda de produtos manufaturados, não é 
difícil admitir que a moderna industrialização prescinde, em gran
de medida, de reformas estruturais. 

Manifesta-se aqui, ao nível do setor comércio, o caráter parcial ou ex
cludente do fenômeno da modernização. 
160. Naturalmente, este enorme crescimento não é exclusivo do Nor
deste - revela-se, no entanto, particularmente acentuado naquela região. 
Para o resto do Brasil, o número total de estabelecimentos passa de 
3. 558 para 6 .460 no mesmo período. Características actuales dei sistema 
financeiro brasileno, Daniel Bitran, Escritório CEPAL/ILPES no Brasil. 



206 7 ENSAIOS SOBRE A ECONOMIA BRASILEIRA 

A arrancada urbanística dos anos 50 se caracterizou por um 
processo de transferência em massa de famílias rurais para os cen
tros urbanos. O êxodo rural, excedendo flagrantemente a capaci
dade de criar emprego das atividades urbanas, provocava a "incha
ção" das cidades nordestinas. Não obstante continuem se acentuan° 
do alguns sintomas de "inchação" e marginalização urbana no Nor
deste, o estilo de crescimento urbano vem se alterando. 

Modernizam-se os padrões de construção em favor do uso 
abundante de materiais modernos; renovam-se as instalações co
merciais; recrudescem os investimentos em serviços de utilidade 
pública. Caminhando pari passu com tais alterações, modifica-se a 
fisionomia das grandes cidades onde ganha impulso a moderniza
ção de zonas centrais, surgem bairros com padrões habitacionais 
típicos do centro-sul e delineiam-se áreas destinadas à implantação 
de novas indústrias. Claro é que o Setor Público participa intensa
mente no processo de mudança. Dentro do todo do gasto público, 
nota-se certa reorientação em favor de gastos com a "infra-estru
tura urbana". Genericamente, os serviços públicos de utilidade so
cial haviam acumulado enorme atraso, tornando-se clamorosos os 
deficits em habitação, redes de águas e esgotos e serviços de co
municação.- Igualmente, as redes escolar e hospitalar deixavam am
plamente descobertas as necessidades da população. Tudo isto re
flete, em parte, um problema maior: o crescimento urbanístico se 
processa a um ritmo muito superior à criação de empregos nas ci
dades; mas uma parte da explicação reside também na extraordi
nária concentração anterior do investimento público na implanta
ção de uma infra-estrutura econômica moderna.161 

Independentemente da realização de transformações em ou
tros setores, a nova indústria pode, em princípio, dar vazão à sua 
capacidade produtiva, via exportações. A saída "para fora" é, aliás, 
defendida em muitos casos como a mais fácil e cômoda solução 
diante da insuficiência do mercado regional.162 

161. O III Plano Diretor da SUDENE já se mostrava mais sensível à 

ostensiva de defesagem dos serviços sociais básicos. Enfatizando as metas 
relativas ao "homem", tentava, moderamente, reorientar os investimentos 
públicos sob seu comando (esta tendência se depreende, aliás, claramen
te, da distribuição dos investimentos previstos nos vários planos). A 
reorientação dos investimentos estatais em benefício do consumo social e 
privado se reflete ainda nas aplicações programadas para o setor de 
energia elétrica, onde tende a crescer a proporção destinada à distribuição 
(o que permite a chegada de formas modernas de consumo a vilas, vila
rejos, e mesmo estabelecimentos rurais). 
162. Trataremos aqui das oportunidades criadas pelo comércio exterior, 
excluindo outras profundamentes relacionadas com as transações externas. 
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Na renovação em curso da pauta de exportações de manufa
turas, destacam-se algumas características tão relevantes quanto ori
ginais. Contrariamente ao que sempre se supôs, o crescimento das 
exportações não provém de ramos caracterizados pela utilização in
tensiva da abundante mão-de-obra existente na zona. Isto, porém, 
nada tem de surpreendente, já que se verificava na região extraor
dinário barateamento do fator capital, enquanto prossegue no País 
o nivelamento progressivo do custo de mão-de-obra não qualifica
da ( a única efetivamente abundante). Além do mais, como já vi
mos, as faixas de mercado que mais cresciam ( na região como no 
resto do País) eram aquelas atendidas por indústrias pouco em
pregadoras de mão-de-obra. Em suma, as escassas indicações sobre 
as oportunidades recém-descobertas de exportação não revelam, em 
absoluto, uma tendência ao aproveitamento do que foi outrora con
cebido como a grande vantagem relativa da região.183 Não há que 
desconhecer, porém, que boa parte das novas exportações se vale 
de recursos naturais abundantes na região. 

Deixamos de lado, por exemplo, as oportunidades abertas pela substituição 
regional de importações, dado que através delas procuram as empresas 
produtoras locais ocupar o espaço preexistente e/ou criado pela própria 
evolução da económia regional. Esta é, no entanto, orientação comum 
a grande número de projetos aprovados nos últimos anos pela SUDENE. 
Informações colhidas nas listas de projetos aprovados e com técnicos da 
SUDENE dcixam claro que grande número de empresas nos ramos mi
nerais não metálicos, papel e papelão, artigos de matéria plástica, produ
tos alimentares e bebidas se orientam no sentido da cobertura de mer
cados preexistentes e em processo de expansão. 
163. É interessante contrastar, a este propósito, a experiência nordes
tina com a de outras áreas. O sul da Itália, que tem alguns problemas 
básicos em comum com o Nordeste e que apelou para mecanismos simi
lares de promoção industrial, também viu em boa medida frustrado seu 
objetivo de expandir as indústrias mais intensamente empregadoras de 
mão-de-obra. Comentando a experiência italiana, diz Sylos Labini: "É 
desnecessário observar, além do mais, que, entre os ramos que estão es
tancados ou decadentes no Mezzogiorno, estão aqueles que - conside
rando a pequena quantidade de capital por trabalhador e a disponibilidade 
de matérias-primas - eram considerados muito adequados às economias 
como a do Mezzogiomo". Em Porto Rico, porém, o programa desen
volvido pela EDA (Economic Development Administration) em 1950 teve 
maior sucesso na promoção de indústrias relativamente empregadoras de 
mão-de-obra (sem que isto solucionasse, o problema do desemprego es
tmtural e do êxodo para os E.U.A.). Mas em Porto Rico não houve 
subsídio direto à formação de capital e, sobretudo, o preço da mão
de-obra era inicialmente cerca de 1/5 do preço vigente nos Estados Uni
dos! - P. Sylos Labini, Reflections on the process of southern ltaly, in 
Essa_vs on Planning and economic development, pág. 30, Polish Scientific 
Publishments, 1965, e Werner Baer, The Puerto Rican Economy and U.S. 
Economic Flutuations. 
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A partir da aceitação de que o novo setor exportador nordes
tino se fundamenta na abundância relativa de fundos de inversão e 
na especificidade de certos recursos regionais, poderíamos dividi-lo 
em três subsetores distintos. 

Primeiramente, destacam-se os empreendimentos que utilizam 
amplamente os fundos do 34/18 e, bem assim, se valem de vanta
gens naturais da área. Destacam-se neste grupo empresas que in
tegram a indústria química e a extrativa mineral. Trata-se da ex
ploração por processos intensamente capitalísticos de recursos na
turais em que a região se revela bem-dotada. Em determinados 
casos, as empresas "exportadoras" conseguem integrar-se no pro
cesso nacional de substituição de importações. No ramo químico, 
cujo peso relativo dentre os projetos aprovados é de cerca de 30%, 
as empresas que estão parcialmente voltadas para exportações cor
respondem a 84% dos investimentos previstos.164 Entre os em
preendimentos que se valem amplamente, tanto da oferta de capi
tal subsidiado, quanto da "vocação" natural da área para a pro
dução de certos artigos, haveria que incluir ainda alguns empreen
dimentos no ramo das indústrias alimentares. 

Em seguida, podemos assinalar atividades em que as amplas 
possibilidades de exportação decorrem, fundamentalmente, de van
tagens relativas da área, ou seja, repousam essencialmente na origi
nalidade ou abundância relativa de certas matérias-primas ( madei
ras, couros e peles, fibras, frutas regionais etc.). 

Por fim, haveria que ter em conta atividades exportadoras que 
se singularizam pelo fato de que seu poder competitivo se baseia 
unicamente no subsídio de capital existente na região. Integram 
este grupo certas indústrias mecânicas, produtoras de material elé
trico e de comunicações que se vêm mostrando capazes de pene
trar em mercados extra-regionais. É flagrante nestes casos a redefi
nição das oportunidades econômicas, promovida pela política fede
ral: há empresas que trazem do Sul matérias-primas e produtos 
semi-acabados, finalizam o processo de produção e voltam a colo
car seus produtos nos Estados industrialzados.165 Trata-se, por ve
zes, de firmas que, ao invés de criar uma simples "filial", decidem 

164. O Nordeste reúne presentemente condições excepcionalmente favo
ráveis para o florescimento de um grande número de indústrias químicas: 
abundância de determinadas matérias-primas, oferta ampla e flexível de 
serviços básicos, grande disponibilidade de fundos para inversão. 
165. É curioso constatar que, no caso, o Nordeste teria com o Centro
Sul, aparentemente, uma "relação de dominação". Ocorre, porém, que, 
ao contrário do padrão clássico de dominação, os capitais são de proprie
dade da região que fornece ingredientes básicos e compra produtos finais. 
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valer-se em profundidade das vantagens oferecidas, adotando no 
Nordeste os processos produtivos mais avançados, o que, combi
nado com o traslado da experiência ganha no Centro-Sul e o uso da 
rede comercial aí montada, resulta em consideráveis vantagens eco
nômicas.166 

A perda de significado do 34/18 - problemas próprios 
do setor moderno 

O volurrie de- recursos do 34/18 cresceu rapidamente à medi
da que se divulga o conhecimento do mecanismo e se agregavam 
novas facilidades e atrativos a este poderoso instrumento de capta• 
ção de recursos. A partir de 1967, além do apedeiçoamento e re
forço do mecanismo, atuaria em favor do aumento do volume de 
depósitos a retomada da expansão do Centro-Sul. Esta tenderia, 
em princípio, a ampliar mais que proporcionalmente ( dada a pro
gressividade do imposto de renda) a disponibilidade de fundos no 
Nordeste - independentemente do aí ocorrido.167 Aqui se revela 
uma das peculiaridades do 34/18: este mecanismo acarreta uma 
desconexão ( regional ) entre a oferta e a procura de poupança. 

A evolução dos recursos destinados ao 34/18 foi, no entan
to, vítima de seu próprio sucesso. Inspirados pelo exemplo nor
destino, outras regiões e setores passaram a pleitear favores simi
lares. Foram, assim, admitidas novas possibilidades de desconto em 
favor da Amazônia ( SUDAM) ou em todo o território nacional, 
do turismo (EMBRATUR), do reflorestamento e da pesca (SUDE
PE). Esta diversificação das possibilidades de aplicação contribuiu 
fortemente para a desaceleração do crescimento do volume de re
cursos apontados para uso no Nordeste.168 

166. Várias observações contidas nesta parte do trabalho provêm de 
diálogos com técnicos da SUDENE, especialmente Jacó Charcot. 
167. Ainda que inúmeros empresários do resto do País não estejam 
dispostos a entrar com a indispensável complementação de recursos pró

prios (que sucessivas mudanças no mecanismo 34/18 se incumbiram de 
reduzir), não deixam de depositar o montante abatido, já que esta ope• 
ração implica de fato o recebimento de um donativo governamental. A 
possibilidade de participar em projetos de terceiros com os recursos re• 
<luzidos e o prazo de carência de três anos para aplicação dos fundo5 
garantem, aliás, margem de opção suficientemente ampla para os depo
sitantes. 
168. Os depósitos do BNB oriundos do 34/18 triplicaram (em termos 
reais) de 63 para 64, voltaram a triplicar de 64 para 65 e daí por diante 
passaram a crescer lentamente (é altamente provável que a relativa es-
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Enquanto externamente as novas possibilidades de dedução 
freavam o crescimento do fluxo de poupança dirigido para o Nor
deste, nesta mesma região, a progressiva entrada em funcionamento 
de novas empresas atuava no sentido da elevação da capacidade re
gional de poupar. Encarado, pois, como mecanismo de reforço do 
processo de acumulação, o 34/18 ia superando-se a si mesmo. A 
perda de importância da captação extra-regional de poupança e o 
recrudescimento da capacidade local de formar capitais provocam 
o ressurgimento de velho problema nordestino: a exportação de 
capitais para o Centro-Sul. Estima-se que cerca de 3 / 4 do total 
de recursos do 34/18- procedem do resto do País. Tida em conta 
a natureza capital intensiva dos empreendimentos que integram o 
Novo Nordeste, é fácil imaginar sua enorme propensão a gerar e 
"exportar" rendimentos de propriedade.169 Isto só tende a acen
tuar-se dada a relativa "saturação" das oportunidades de investi
mento após anos de desenfreada busca de possibilidades de apli
cação ( vide os comentários anteriores sobre a necessidade de uma 
crescente abertura "externa" como uma maneira de evitar a estrei
teza do mercado regional). Assim, a política de promoção de in
vestimentos levada a efeito através do 34/18 perde progressiva
mente sigpificado. À medida que se fortalece o "setor" integrado 
pelas empresas novas ( e renovadas), tende aliás a ser cada vez 
menos importante e cada vez mais problemático dar vazão à pou
pança trazid_a de fora da área. Ao invés de atrair, há, sim, que 
fixar a poupança gerada na própria região. A sustentação do 34/18 
nestas condições contribuiria para uma pletora de fundos para in
versão na área, o que, por sua vez, reforçaria a tendência à expor
tação de lucros, implicando na prática que as empresas centro-su
linas buscassem o mecanismo meram�nte para evadir-se de imposto 
de renda, remetendo sob forma de deduções e recuperando através 
de remessas. Por outro lado, a progressiva consolidação dos pro
jetos patrocinados pelo 34/18 possibilita a sustentação de elevado 
nível de investimentos na região. Isto é de suma importância, já 
que a economia regional vem se adaptando de diversas maneiras 
à manutenção de elevado nível de aplicações. Desta forma, qual-

tabilização já em 66 se explique pela recessão ocorrida em 65 pois as 
novas possibilidades de dedução de imposto de renda datam de fins de 
66 e início de 67) . 
169. Esta propensão a retirar lucros é ainda aguçada por certas circuns
tâncias que acompanham as novas empresas que ajudaram a montar -
só o fizeram pela gratuidade da operação de desconto. Tão logo possam 
carrear recursos para as atividades, efetivamente sob seu controle, o 
farão com intensidade máxima. 



O DESENVOLVIMENTO RECENTE DO NORDESTE 21\ 

quer retrocesso no nível de investimentos na área seria particu• 
larmente penoso, não apenas por motivos universalmente válidos, 
como porque uma quantidade de novas empresas vem se consti
tuindo em função da procura derivada da febre inversionista dos 
últimos anos. 

Admitida a hipótese da extinção ( necessariamente gradativa) 
do 34/18, ganha toda a sua importância a questão de remessa de 
lucros. O reinvestimento local e a remessa passam a ser elementos 
decisivos na determinação do montante de investimentos e, conse
qüentemente, do ritmo de crescimento do universo de atividades 
modernas. Além do mais, as remessas deverão ser, em princípio, 
compensadas por correspondente saldo positivo no balanço de tran
sações comerciais. A política econômica, no que se refere ao setor 
moderno, teria pois, como temas centrais, a fixação (retenção) de 
poupança e o incremento (criação) de exportações. Estes temas 
serão retomados adiante. 

Sugeridos alguns dos mais relevantes traços da face moderna 
da economia nordestina, delineados certos problemas que lhe são 
peculiares, cabe retomar o exame conjunto da economia e tentar 
uma primeira aproximação à estrutura em gestação, seus problemas, 
e transformações tendenciais. 

A desarticulação estrutural na economia renovada 

Já vimos que a nova indústria nordestina por sua compo
sição setorial, tem débil vinculação "para trás" com a agropecuá, 
ria. É suficiente recordar que, enquanto no parque industrial em 
operação em 1962, a indústria de alimentos respondia por 39% 

do valor adicionado, no montante total de ,investimentos aprova
dos pela SUDENE, de 1963 a 1966, somente 10% correspondiam 
a produtos alimentares, bebidas e fumo.170 Além disso, é relativa
mente diminuta a massa de salários e ordenados gerada pelo con
junto das novas indústrias.171 Poder-se-ia pensar, no entanto, que 
as atividades terciárias que se encontram em rápido crescimento 
fossem capazes de criar para a agricultura os estímulos que a in
dústria não propicia. Mais uma vez, porém, o relacionamento é 

170. "Análise da Produção Industrial", op. cit., e "Informe", op. cit., 

Quadro n.0 14. 
171. Havendo ainda o agravante de que os rendimentos do trabalho são 
acentuadamente diferenciados, tendo grande peso relativo os ordenados 
do pessoal qualificado - em cuja estrutura de consumo pesam, relativa
mente, pouco os gastos com alimentos. 
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insuficiente. Os "serviços dinâmicos", já anteriormente caracteri
zados, evidentemente não utilizam em proporções significativas in
sumos provenientes da agropecuária. Os empregos aí criados, não 
obstante contribuírem para a dilatação do mercado de alimentos, 
atingem proporcionalmente mais o mercado de manufaturas e os 
serviços modernos. Como se sabe, os integrantes de tais atividades, 
por seus padrões salariais, como pelas exigências e costumes de 
seu meio profissional, se incorporam majoritariamente às camadas 
inferiores e médias da chamada "classe média" .172 

Se o complexo de atividades dinâmicas que integram o setor 
moderno da economia não exige o rápido crescimento da agricul
tura, tampouco impõe ou promove a sua renovação. Ao exercer 
reduzida pressão sobre a agricultura, o complexo de atividades mo
dernas facilita o desempenho, pela agricultura, de suas funções. 
Atendida sem maiores problemas a demanda de produtos agrícolas, 
não tende a se verificar uma elevação (relativa) dos preços de 
gêneros alimentícios - o que, certamente, não contribui para o 
traslado de capitais para o setor, nem reforça a geração de pou
pança em seu interior. Excluem-se, no entanto, casos singulares de 
atividades ( como, por exemplo, a pecuária de leite) em que se 
mostra rentável a injeção de capitais e a modernização do regime 
de produção. 

É freqüentemente atribuída à industrialização a incumbência 
de drenar mão-de-obra da agricultura, determinando, assim, a im
plantação de novos processos produtivos no campo.173 É óbvio que 
a nova indústria e os "serviços dinâmicos" não cumprem esta rele
vante "função". A evolução de certas atividades terciárias, em par
ticular a comercialização de alimentos, tende mesmo a estreitar 
uma das principais portas de entrada. de emigrantes rurais no mer
cado urbano de trabalho ( referimo-nos à multiplicação de super
mercados, à implantação de Centrais de Abastecimento etc.). 

Estamos em condições de extrair importantes conclusões ten
do por base as considerações anteriores. Foram evidenciadas a 
profunda interdependência dinâmica de novos setores e, contra
riamente, seu escasso relacionamento com as atividades tradicionais 

172. Cabe advertir que não dispomos de informações sistematizadas a 
este respeito. É aliás flagrante a ausência de estudos sobre as profundas 
transformações em curso no terciário nordestino. 
173. B. Higgins, por exemplo, afirma que o único meio de atingir um 
"progresso cumulativo da produtividade agrícola" é uma política orien
tada para "tornar o trabalho relativamente escasso na agricultura". (Eco

nomic Deve/opment, págs. 343 e 459). 
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da área. Enquanto a indústria nordestina dos anos 50 se vincula 
profundamente à agricultura, a nova indústria tende a rttebet e 
irradiar estímulos dentro de um círculo que não compreende as 
atividades tradicionais da região. A roda denteada da agricultura 
continua engrenada nas velhas indústrias. Estas, perdendo capaci
dade competitiva no plano nacional e não sendo seus produtos am
plamente demandados pelo "Novo Nordeste", debatem-se numa 
crise tornada crônica. Certos ramos logram, no entanto, renovar-se, 
garantindo sua sobrevivência no quadro renovado da economia -
em alguns casos, porém, ao fazê-lo, perdem ou reduzem sua vincula
ção originária com a agricultura ( exemplo: modernização da têxtil 
com introdÚção de fios sintéticos). · 

Poder-se-ia supor que a elasticidade-renda da demanda de 
alimentos, numa região de tão baixa renda per capita e com tão 
evidentes sintomas de subnutrição, se mostrasse particularmente 
elevada. Este é, no entanto, um equívoco de fácil identificação -
há que se indagar sobre a estrutura de apropriação da renda em 
crescimento174

• Ora, é bem sabido que no valor gerado pelas novas 
empresas preponderam amplamente os rendimentos de proprieda
de, o que por si só impõe um freio estrutural à expansão da de
manda de alimentos. 

A agricultura, a indústria tradicional, o que resta de artesana
to, e os serviços de escassa produtividade somam um todo de 
reduzida integração, passível de lento processo de expansão, em 
favor do qual atuam o crescimento demográfico, a extrema pobre
za das camadas de mais baixas rendas ( que "oferecem" trabalho 
a preço vil), e a gradativa incorporação à economia de mercado 
de áreas e atividades ainda relativamente "fechadas". O equilíbrio 
de baixo nível em que tendem a manter-se estas atividades pode 
ser rompido por dois elementos. O primeiro, mais evidente, é o 
avanço das importações de produtos "tradicionais" do Centro-Sul. 
O segundo deriva das próprias transformações em curso na economia 
regional: trata-se da penetração de capitais decididos a "moderni-

174. A concentração da renda numa cidade como Recife, por exemplo, 
faz com que uma população com predomínio absoluto de indivíduos suba
limentados tenha uma propensão média a consumir alimentos de apenas 
50% (Estimativas do Instituto Joaquim Nabuco e do Banco do Nordeste 
do Brasil.). A média (50%) no caso é, certamente, pouco representativa. 
Dados levantados pela SUDENE em 1967 revelam que os 13% mais 
pobres da população recifense gastavam mais de 96% de sua renda em 
alimentos - percebiam, no entanto, menos de 1,5% da renda das fa
mílias. No pólo oposto, pouco mais de l'o/o das famílias recebia 11,5% 
da renda, gastando apenas 6% em alimentos. 
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zar" empreendimentos tradicionais. Em ambos os casos, a "exclu
são estrutural" a que estão condenadas as atividades tradicionais 
tem graves implicações sobre o todo. É que a elas cabe encontrar 
meios e formas de absorver a mão-de-obra não ocupada pelas ati
vidades modernas. Desde que não seja possível ocupar "economi
camente" surgem possibilidades tais como: sobrecarga das ativida
des tradicionais de base familiar; 175 proliferação de pequenos ser
viços, que nada mais são que reflexo da busca desesperada de so
brevivência; emigração em direção ao Centro-Sul ou_ à Amazônia. 

O que liá de mais grave neste quadro é o profundo desentro
samento entre o complexo de atividades tradicionais de grande peso 
demográfico e profundo atraso institucional-tecnológico, e o com
plexo de atividades modernas.176 O complexo tradicional encontra 
em seu relacionamento interno os limites do seu dinamismo. O 
feixe de atividades modernas, porém, integra-se num todo maior, o 
universo das atividades dinâmicas do País como um todo. Desequi
líbrios e tensões podem surgir em quaisquer dos complexos, mas 
não se transferem economicamente de um para o outro. Ao invés 
de estagnada, a região encontra-se em plena expansão; dada, porém, 
a incapacidade do setor moderno de irradiar dinamismo para as 
atividades tradicionais, a correia de transmissão que traz ( e leva) 
energia do resto do País não põe em movimento as atividades 
tradicionais. Estas, com suas debilidades maiores intocadas - po
breza relativa do solo, excessiva subdivisão e/ ou concentração da 
propriedade, atraso tecnológico, despreparo empresarial - vêem cair 
suas defesas com a crescente integração econômica do país. 

Tomado o País em conjunto, é como se a parcela renovada da 
economia nordestina estivesse na vanguarda do que há de mais 
moderno e dinâmico na economia nacional; o resto da economia, 
no entanto, estaria na retaguarda do que há de mais atrasado no 
País. Ficam, assim, apontadas não apenas uma notória desarticula
ção estrutural como a existência de tendências divergentes na pre
sente evolução da economia nordestina. Esta colocação permite, 
aliás, uma apreciação do crescimento verificado na fase pré-indus
trial. Naquele período, superadas algumas das limitações com 

175. A empresa familiar, não obstante integrada em mercado, não tem 
um comportamento capitalista em relação a seus membros, podendo o 
indivíduo receber mais do que produz (receber o correspondente à pro
dutividade média, certamente superior à marginal). 
176. Vide Agricultura, Emprego e Desequilíbrios Regionais, Perspecti
vas, item "Absorção de mão-de-obra: agravamento e redefinição do pro
blema". 
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que se defrontava - inadequação do sistema de transporte, defi
ciência das formas imperantes de comercialização etc. - e amplia
das as possibilidades de exportação, pode a agricultura regional 
mobilizar intensamente as "reservas produtivas" de que dispunha. 
Era como se suspendessem certas barreiras "externas" ao seu cres
cimento. Presentemente, explorados os "graus de liberdade" con
quistados com a remoção destes obstáculos, o Nordeste tradicional 
se vê face a face com alguns de seus antigos problemas e ameaçado 
pela crescente "proximidade" dos produtores do Centro-Sul. Uma 
velha história poderia estar por repetir-se num novo plano. As 
vendas nordestinãs ao mercado mundial foram, de há muito, su
cessiva e sistematicamente marginalizadas; nas primeiras décadas do 
século XX, o Nordeste conquistou e progressivamente perdeu po
sições no mercado centro-sulino; presentemente; sua produção para 
o mercado regional corre riscos crescentes, dada a gradativa pene
tração de produtos do Centro-Sul.177 

IV - EM TORNO À REDEFINIÇÃO DA 
"QUESTÃO NORDESTINA" 

A estrutura renovada da economia nordestina exibe variada 
gama de problemas: alguns provêm de passado remoto, outros se 
definiram juntamente com as transformações recentemente verifi
cadas na região. Visto por outro ângulo, há problemas típicos das 
atividades tradicionais, importantes questões que só dizem respeito 
às atividades modernas e, enfim, questões maiores que comprometem 
o todo regional - ou mesmo nacional. 

Dada a característica polarização entre atividades tradicionais 
e modernas, é tentador buscar entender a nova estrutura e seu 
funcionamento através de modelos de dualismo. Como veremos, isto 
pode ser útil quando menos pelos contrastes que se podem esta
belecer entre a economia nordestina renovada e os casos de for
mação dual. 

A originalidade do "caso" nordestino se revela de imediato 
pela gênese de sua presente estrutura. Com ampla margem de sim-

177. O mais típico produto nordestino, o açúcar, só não completa, na 
atualidade, este ciclo, dada a imposição de barreiras e a outorga de fa
vores especiais que defendem os produtores regionais em seu próprio mer
cado local. A Agroindústria Canavieira de Pernambuco. As raízes his
tóricas dos seus problemas, sua situação e suas perspectivas, Bento Dantas, 
SUDENE, 1968, págs. 20 e 28. 
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plificação histórica, pode-se afirmar que os casos conhecidos de 
dualismo são de dois tipos: 

- capitais vindos de fora montam um setor exportador que 
não é mais que um "posto avançado" das economias importadoras. 
A distância entre o setor externo e a economia tradicional ( medida 
por exemplo pela produtividade do trabalho nos dois setores) e os 
débeis vínculos entre ambos comprovam a desintegração existente 
neste tipo de economia; 

- capitai� extraídos da economia tradicional e concentrada
mente investidos em determinadas atividades acarretam o surgi
mento de um setor moderno. Neste caso, naturalmente, por mai01 
que seja a distância entre as economias moderna e tradicional, há 
vínculos profundos entre ambos os setores. Além do mais, o setor 
tradicional deve ter sofrido profundas transformações, para que 
dele saíssem os capitais e a mão-de-obra que integram o setor 
moderno - a economia como um todo está, pois, em evolução. 

No Nordeste, os capitais que integram o setor moderno pro
vêm majoritariamente de fora da área ( inclusive no que toca aos 
recursos públicos). Mas, por outro lado, não se trata em princípio 
de construir um "setor exportador" ( ainda que venham a se tornar 
progressivamente mais importantes as vendas extra-regionais). 
Dado que não nasce voltado "para fora", é de pensar-se que o setor 
moderno tenda a desenvolver vínculos crescentes com o setor tra
dicional. Mas, como já foi indicado, operacionalmente, o setor mo
derno não tem muito como relacionar-se com as atividades pre
existentes. O setor moderno, que não necessita do tradicional para 
o seu funcionamento corrente e nem mesfllo para o seu crescimen
to, pode, no entanto, vir a buscá-lo visando à aplioação de seus 
recursos excedentários. Reexaminaremos, porém, alguns problemas 
"internos" do setor moderno ( M) antes de tratar a complexa 
questão da capacidade do setor tradicional ( T) para obsorver ca
pitais oriundos de M. 

O destino da produção engendrada pelo setor moderno nor
destino tende a variar com o tempo. Sem comprová-lo empirica
mente, levantaremos a este propósito a seguinte seqüência hipoté
tica: 

num primeiro período, os investimentos se orientam pre
dominantemente para a implantação de indústrias de substituição 
regional de importações e para a recuperação (modernização) de 
empresas que reúnam condições mínimas para sobreviver à cres
cente competição imposta pelas manufaturas do Centro-Sul; 
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- à medida que se propaga o surto inversionista, ganha im
pulso a renovação de outras atividades, o que "abre espaço" para 
a expansão do núcleo industrial. Nesta fase, a mais típica talvez da 
moderna industrialização nordestina, os investimentos industriais 
contam amplamente com o mercado criado pela própria expansão 
das atividades modernas. Ao longo do ciclo inversionista, o emer
gente setor moderno não apenas pouco se relaciona com as ativi
dades tradicionais como prescinde praticamente do incremento das 
oportunidades de exportação ( ainda que em casos singulares, desde 
cedo, as vendas se dirijam predominantemente para fora da área); 

- a permanente pressão exercida pela chegada em massa de 
fundos para aplicação a curto prazo178 tende a criar problemas 
vários. As demais atividades modernas ( não industriais), ainda que 
altamente estimuladas pela onda de investimentos, não são direta

mente pressionadas pelo poderoso estímulo constituído pelo 34/18. 
Nestas condições, é perfeitamente concebível que o setor industrial 
corra à frente dos demais, reduzindo-se, assim, a complementarie
dade pelo lado d� demanda no âmbito das atividades modernas. 
Cresce, com isto, o interesse e mesmo a necessidade de conquista 
de mercados fora da área. Reforça esta tendência a própria maturi
dade que vão atingindo as empresas recém-implantadas ou moder
nizadas. Para os ramos e empresas bem-sucedidos, o crescimento 
das exportações consolida a integração das atividades modernas ao 
todo nacional. 

Não temos condições de estimar a capacidade das novas in
dústrias nordestinas de colocar seus artigos hos mercados extra-re
gionais. Esta delicada questão exige estudos ad hoc de custos de 
produção e comercialização, oportunidades de mercado "externo", 
e, mais que isto, desperta toda ordem de indagações sobre o com
portamento das grandes empresas tornadas "multirregionais" .179 

Parece ser, no entanto, que, a modernidade tecnológica, o fácil 
acesso aos poderes públicos ( decididamente interessados em con
solidar uma geração de indústrias nascidas sob seu patrocínio), e 
a própria estrutura monopolística são atributos que oferecem, em 

178. O prazo de carência para a indicação dos projetos a que devem 
ser assinados os recursos de 34/18 foi recentemente reduzido de 3 para 
2 anos (março de 1969). 
179. É de notar-se que, em muitos casos, não estão definidas as funçõe� 
que caberão às novas unidades produtivas. As possibilidades são muitas: 
abastecer o mercado regional; complementar no plano nacional a linha 
de produção da indústria matriz; realizar apenas transformações inter
mediárias; exportar etc. 
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princípio, amplas garantias de sucesso a� parque industrial emer
gente. 

Adotaremos pois, aqui, a supos1çao de que a parcela "expor
tada" da produção do setor moderno deverá crescer substancial
mente a médio prazo. Evidentemente, o aumento do peso relativo 
das exportações pode se dar tanto pela progressiva reorientação das 
vendas de empresas existentes, como pela crescente instalação de 
indústrias concebidas em função do mercádo extra-regional. 

A tendência à crescente abertura externa do setor moderno, 
sugerida pelo estudo da oferta em evolução, é ainda corroborada 
pela elevada propensão a exportar rendimentos típicos deste setor.180 

É fácil ver que este tipo de "vazamento" dificilmente poderia ser 
controlado. Em particular, não funcionam no caso em questão os 
mecanismos automáticos ou legais de contenção verificados nas re
lações entre países de diferentes moedas.181 Nestas condições, a 
mais eficaz maneira de compensar a saída de rendimentos é a já 
sugerida obtenção de saldos positivos na balança comercial. Com 
isso, o superavit de exportações cria a demanda capaz de compen
sar o vazamento incorrido com a remessa (líquida) de rendimen
tos.182 O que precede permite ver que de diversas maneiras os 
problemas engendrados pela expansão do setor moderno encontra
riam sua solução natural na intensificação das relações com o resto 
do País. Não parece, aliás, caber dúvidas de que a evolução de 
setor moderno aponta no sentido da crescente integração com o 
Centro-Sul. A propriedade extra-regional ( e, conseqüentemente, o 
comando nacional) de grande número de empreendimentos; a im
possibilidade de submeter o extraordinário surto industrial aos 
limites do mercado regional ( que na grande maioria dos casos não 

180. Referimo-nos às remessas dentro do Território Nacional, dado que 
as empresas beneficiadas pelo 34/18 não podem legalmente remeter lu
cros para o exterior. 
181. Caso em oue as remessas devem ser convertidas em "divisas" e· 
ao passar pelo fiÍtro do mercado de câmbio são controladas, quer pelo 
mecanismo de mercado (oferta versus demanda de divisas), quer por 
mecanismos vários de controle cambial. 
182. É de observar-se que a "substituição" de demanda através da qual 
a poupança não investida (remetida para fora) é compensada por pro
cura externa de produtos da região pode implicar graves problemas e 
exigir delicados ajustes. Antes de mais nada, a demanda externa não em
pregaria os mesmos fatores e não daria vazão aos mesmos produtos que 
os investimentos não realizados. A transição do período caracterizado 
pela febre inversionista para um outro, de funcionamento mais "aberto" 
e normal, acarreta aliás graves problemas deste gênero. 
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foi demento determinante na localização das empresas) e a pró
pria inexistência de entraves de qualquer natureza à integração 
nacional fariam com que o setor moderno progressivamente reve
lasse sua real natureza: uma projeção regional do setor moderno 
da economia nacional.183 

A 8llálise anteriormente realizada no Nordeste tradicional dei
xou claro que as atividades agrícolas haviam apresentado insuspei
tado potencial de crescimento. Sabe-se, no entanto, que a expansão 
das atividades tradicionais não foi a fonte de onde derivaram os 
recursos para: a montagem do setor moderno. Nem sequer se pode 
afirmar que o crescimento tradicional preparou o terreno sobre o 
qual assentaria o complexo de atividades modernas - isto coube em 
grande medida ao intenso programa de inversões públicas que pre
cedeu e acompanhou a moderna industrialização. O crescimento tra
dicional tendia, como já foi visto, prioritariamente, a nutrir as pró
prias atividades tradicionais. Posta em andamento a frente de ativi
dades modernas, não eram ampliadas substancialmente as oportuni
dades do setor tradicional. Este, que vende basicamente para as 
massas, tem contra si, inexoravelmente, os mecanismos que travam 
o poder de compr:a das massas. O ingresso de capitais modernos nas 
atividades tradicionais - sua "modernização" - à medida que se 
efetive, tem por conseqüência o deslocamento de produtores tor
nados inframarginais. A compressão do mercado que toca às em
presas tradicionais não resulta apenas da invasão por unidades mo
dernas de faixas de seu mercado. Há que ter presente que as em
presas modernas que ingressam no campo tradicional não empre
gam os mesmos fatores nem demandam as mesmas matérias-primas 
e serviços. Em ambos os casos ( por seu uso de fatores, como por 
suas encomendas de bens e serviços intermediários), a empresa 
modernizada quase não gera ( direta ou indiretamente) demanda de 
tipo tradicional. Como, não obstante, substitui unidades notoria
mente geradoras de demanda tradicional, pode ocasionar diminui
ção •líquida" da procura de bens tradicionais. E isto só pode agra
var a crítica situação em que se encontram os produtores tradicio
nais subsistentes. Para a economia como um todo, trata-se de 
fenômeno de graves conseqüências. Significa que a transferência de 
capital do setor moderno - onde é abundante - para o setor 
tradicional - onde é escasso - não beneficia este último. Esta 
paradoxal situação será mais adiante examinada ( com a introdução 
do conceito de evolução "descontínua"). Por hora, basta assina-

183. Vide: Agricultura, Emprego e Desequibrios Regionais, Perspec
ti11as. 
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lar que a nível de mercado a tentativa de aproximação dos dois 
setores fica ameaçada pelo funcionamento de uma lei de Say à5 
avessas: a oferta destrói a própria procura.184 

Até o presente, com a economia submetida a uma torrente de 
inversões e com os capitais buscando prioritariamente a diversifi
cação do atrofiado parque industrial nordesüno, é natural que o 
fenômeno acima apontado não seja particularmente sentido. Na 
indústria têxtil, por exemplo, impressões colhidas por técnicos da 
SUDUNE indicam que em alguns casos os projetos de moderniza
ção acarretam a despedida de 50% da mão-de-obra. Não obstante 
o crescimento da produção global, não há dúvidas de que no setor, 
corno um todo, o emprego continua caindo - tendência que vem, 
aliás, dos anos 50. Fenômenos similares se reproduzem à medida 
que o capital penetra outros produtos tradicionais, notoriamente a 
agroindústria açucareira. 

O grave no que aqui apontamos, como o reverso da lei de 
Say, é que o feedback negativo atinge em cheio o dilema maior da 
economia: sua desarticulação estrutural. 

Se a dinâmica das relações tradicional versus moderno permi
te antever delicados problemas, muito mais grave é o quadro em 
perspectiva das relações entre as atividades tradicionais nordesti
nas e o seu equivalente na Centra-Sul. Já vimos anteriormente 
que, por diferentes razões, a retomada da agricultura regional, que 
data de meados dos anos 50, tende a perder a força. Enquanto 
isto, cresce sem cessar o poder competitivo da agricultura centro
sulina. À medida que se implanta produto a produto, crescente
mente, o mercado nacional de produtos agrícolas, vão se eviden
ciando debilidades de difícil superação na agropecuária nordestina. 
São dificuldades de toda ordem. Antes de mais nada, uma relação 
homem/recursos naturais notoriamente menos favorável que a de 
certas áreas do Centro-Sul até o presente pouco sentida pela agri
cultura nordestina, não apenas pela proteção oferecida pela bar
reira dos transportes, como porque, no próprio Centro-Sul, os 
processos de modernização e especialização ( segundo aptidões das 
diversas zonas agrícolas) vinham se processando com relativa len
tidão. Ainda no plano da limitações físicas, lembremos a maior 
Instabilidade do regime de chuvas - cuja correção, onde e quan
do possível ( irrigação etc.) - encarece decididamente os custos de 

184. A referência à lei de Say é sem dúvida abusiva - ela só tem sen
tido para o todo da economia (não é mesmo difícil encontrar casos, 
a nível de atividade, singulares em que a expansão da oferta acarreta a 
restrição de demanda. Exemplo: a substituição de animais de tiro por 
tratores, na produção de forragens). 
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produção. Quanto à estrutura de propriedade, é lícito dizer que 
no Centro-Sul, não obstante inegáveis aberrações, há vários indí
cios de uma distribuição da terra mais ajustada a tipos de ativi
dade e oportunidade de mercado. No Nordeste, o latifúndio se 
explica, fundamentalmente, pelo histórico monopólio da terra por 
reduzida classe proprietária enquanto a pequena propriedade ( mi
nifúndio) reflete a pressão sobre a terra de uma população retida 
nos meios rurais pela flagrante escassez de oportunidade de em
prego nos meios urbanos.185 Frente a este quadro de dificuldades, 
convém lembrar . que- é justamente no mercado de produtos pri
mários que progressiva e inexoravelmente tende a implantar-se, no 
país, como um todo, uma ativa concorrência, via preço, qualidade 
e apresentação.186 

Evidentemente, o Nordeste com seus solos e climas peculiares 
apresenta condições vantajosas para a produção de determinados 
artigos. Assim sendo, não é impossível conceber a busca de uma 
divisão regional de trabalho que atribuísse à região determinadas 
funções dentro do quadro agrícola nacional. Ressalvados, porém, 
os casos de certas áreas e produtos, isto supõe certamente penosos 
e demorados processos de reconversão - tanto mais que o Cen
tro-Sul, tomado como um todo, se mostra dotado de imensa ver
satilidade. E mais, na medida em que a busca de novos produtos 
e processos exige longa e custosa experimentação, amplitude de 
informações etc., é fácil imaginar a inadequação de uma estrutura 
agrária dominada pelo grande proprietário tradicionalista e o pe
queno proprietário freado pela ignorância, como pela carência pro
funda de recursos. Convém aqui recordar a relativa facilidade com 
que outro país "novo", os Estados Unidos, estruturou sucessivos 
esquemas de "divisão regional de trabalho". Primeiramente, o clás
sico sistema: Sul, exportador de algodão e importador de alimen
tos; Oeste, exportador de alimentos; Nordeste, policultor, importa-

185. É, sem dúvida, menos freqüente no Centro-Sul a pulverização da 
propriedade determinada pelas dificuldades de acesso à terra e/ou a 
possibilidade de obtenção de empregos nas cidades (o fenômeno não é, 
contudo, inexistente, assumindo mesmo, graves proporções em Mina$ 
Gerais e no Rio Grande do Sul). Dentro do universo de pequenas pro
priedades do Centro-Sul, têm, aliás, lugar de destaque as unidades espe
cializadas em produtos hortigranjeiros, aves etc., caso em que o tama
nho se justifica pelo uso dado à terra. 
186. A gradativa formação de um mercado nacional de produtos agrí
colas começou por marginalizar no próprio Centro-Sul do país, sub-re
giões praticamente desprovidas de vantagens relativas. 

Vide: A Herança Regional no Desenvolvimento Brasileiro e Agricul
tura, Emprego e Desequilibrios Regionais, Perspectivas. 
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dor de alimentos. Posteriormente ( sob o impacto da revolução dos 
transportes), a progressiva implantação dos modernos "cinturões" 
( do milho, do trigo, do algodão, da pecuária leiteira, da pecuária 
de corte etc.). Certamente esta flexibilidade espacial tem a ver 
com a estrutura agrária americana tipificada, pelo médio proprie
tário, com suficientes recursos para inovar e insuficientes terras 
para a vida parasitária. 

O aprofundamento da ação pública no Nordeste deu-se atra
vés das marchas e contramarchas de longo processo histórico. O 
Estado centrou sua ação, em regra, sobre ampla e cômoda frente: 
as obras de infra-estrutura. Nos anos 60, ganhando novas dimen
sões, o poder público incumbiu-se de bombear poupança do Cen
tro-Sul: em quaisquer de suas experiências, o Estado penetrava na 
esfera econômica, ali criando empregos e facilidades ( economias 
externas), distribuindo auxílios e outorgando subsídios. Numa 
palavra, buscava linhas de menor resistência, favorecendo interes
ses dominantes e limitando-se a adicionar antes que substituir ou 
reformar. 

O prosseguimento da ação estatal no campo da infra-estrutura 
é presenteme"nte questão de mera inércia. As autarquias e demais 
órgãos destinados à construção de obras públicas certamente não 
diminuirão seu ritmo de atividades - podendo, no entanto, verifi
car-se uma redistribuição de prioridades entre os vários setores que 
compõem a infra-estrutura econômico-social. A transferência de 
poupança, como já vimos, tende, porém, a perder significado, su
perada por seus próprios êxitos. Neste plano, as responsabilidades 
do Estado deverão renovar-se. Há que amparar as atividades re
cém-criadas, corrigir deficiências, facilitar a conquista de novos 
mercados ( estímulos às vendas extra-regionais, e mesmo interna
cionais) etc. São linhas de ação para as quais o Estado se en
contra já razoavelmente equipado e com as quais se sente indubi
tavelmente comprometido. Mas, nem as funções herdadas do pas
sado nem as que vão sendo desenvolvidas têm a ver com os pro
blemas de fundo da economia renovada. Os problemas não podem 
ser superados por adição de serviços públicos, de subsídios à im
plantação e renovação de atividades etc. Esta é outra maneira de 
se encarar o dilema do Nordeste contemporâneo. 

Avançando por linhas de menor resistência, o Estado facilitou 
o surgimento de um "Novo Nordeste". Presentemente, este "setor" 
marcha para a consolidação, integrando-se crescentemente ao com
plexo de atividades modernas do Centro-Sul ( donde provém, em 
última análise). O prosseguimento de seu avanço independe em 
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grande medida da sorte do Nordeste tradicional. Os problemas ali 
existentes se agravam, sem que se possa contar com a "solidarie
dade" do setor dinâmico. Poderia o Estado forjar elos que garan
tissem certa coesão a estes setores de evolução divergente? Bus
caria desviar os problemas que decorrem da "sobrepopulação" re
gional e que, presentemente, incidem apenas sobre o setGr tradi
cional? 187 Desenvolveria novas formas de assistencialismo, visan
do à correção (atenuação) ex post das implicações de . uma estru
tura disforme? O estudo do potencial de respostas do Estado exi
giria certamente a transferência da análise para o plano nacional e 
seu enriquecimento com o exame das forças e tendências imperan
tes no sistema político. 

A DESARTICULAÇÃO COMO RESULTADO DA 
EVOLUÇÃO DESCONTÍNUA 

A evolução recente da economia nordestina leva a indagações 
de toda ordem. Sua originalidade é flagrante; as tendências que 
lhe são inerentes permanecem, em larga medida, desconhecidas. 
As páginas a seguir procuram levantar algumas das questões de 
fundo suscitadas por um processo histórico, que se caracteriza por 
notória "descontinuidade" manifestada em diferentes planos pelas 
transformações em curso na região. 

O processo de formação de capital no Nordeste sofreu autên
tica ruptura perceptível desde os primórdios da década dos 60, e 
que culminou com o auge do 34/18, iniciado em torno de 1965. 
A torrente de fundos originários do Centro-Sul reduzia o. autofi
nanciamento a um plano manifestamente secundário, no que con
viemos chamar a "moderna industrialização". Este fato permite 
desde logo chamar a atenção sobre certas peculiaridades da nova 
indústria nordestina. Referindo-se às experiências inglesa e fran
cesa, diz categoricamente PAUL BAIROCH: "O autofinanciamento 
foi a forma predominante e quase exclusiva de financiamento das 
empresas no começo do desenvolvimento".188 Este processo endó
geno e individualizado de formação de capital se acompanhava e 
mesmo exigia o que poderíamos chamar de "continuidade tecno
lógica". Esta, por sua vez, se traduzia numa paulatina alteração na 
4emanda de trabalho por parte das empresas. A burguesia indus-

187. Vide, a respeito, "Agricultura, Emprego e Regiões, Perspectivas". 
Versão preliminar em Revista Brasileira de Economia. 
188. Paul Bairoch, Revolucion Industrial y Subdesarollo. 
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trial emergente e o operariado nascente iam assumindo funções 
modernas, à medida que se evoluía das casas de trabalho para as 
fábricas modernas. A uma tecnologia rudimentar correspondia um 
recrutamento notoriamente amplo para as fileiras de burguesia em 
ascensão. "A maior parte das indústrias não requeria como capital 
fixo mais do que um fabricante a domicílio ou até mesmo um 
operário poderia descontar de seu salário" .189 A mão-de-obra ia 
perdendo suas raízes camponesas e passando de uma participação 
ativa no processo decisório ( característica da fase artesanal) para 
a atitude moderna de mero aluguel de sua "força de trabalho". 
Numa palavra, global e continuamente se processava a transfor
mação da estrutura social. 

O caso nordestino pode ser facilmente contrastado, não ape
nas com a experiência "clássica", como com o verificado no Cen
tro-Sul do País. Nesta região, durante o período da "moderna in
dustrialização" ( 1932-62) ,190 o montante relativo de poupança in
corporado à indústria e procedente de fora dela não parece ter sido 
relevante. É que a industrialização estimulada e guiada pela subs
tituição de importações dispunha de importantes mecanismos de 
reforço do processo de acumulação. Essencialmente, favoreciam a 
acumulação ao nível das empresas dois fatores: os preços a que 
as indústrias vendiam eram favorecidos pela rarefação das impor
tações ( aliando-se no caso à limitação "física" da capacidade de 
importar, à imposição de pesados gravames cambiais e/ ou fiscais); 
os custos a que produziam eram subsidiados pela política cambial, 
e por fenômenos derivados do crônico processo inflacionário ( por 
exemplo, defasagem na elevação dos preços dos serviços de utili
dade pública). No caso nordestino, se a indústria tradicional pre
cede em boa medida a fase aguda do processo nacional de substi
•tuição de importações191 ( 1949-61 ), a indústria moderna surge 
após seu declínio.192 Em ambos os casos, não foi possível valer-se 
daquela peculiar situação de mercado, caracterizado pelo reforço 
dos preços e a compressão dos custos. 

189. T. S. Ashton, The Industrial Revolution, 1760-1830. 
190. Vide: Reflexões sobre o Modelo Brásileiro. 
191. Mais precisamente, a indústria nordestina abastecia mercados de 
há muito controlados por produtores nacionais (o açúcar nunca foi im
portado; a conquista por produtores locais do mercado nacional de teci
dos de algodão data do início do século) e, além do mais, não impor
tava (em ampla escala) matérias-primas, peças e máquinas, de forma a 
valer-se a fundo do subsídio cambial outorgado à importação de bens 
"essenciais". 
192. Salvo o setor petróleo, elo integrante de cadeia nacional de substi

tuição de importações. 
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Independentemente da forma pela qual se processou a acele
rada formação de capital, que resultou no surgimento do "Novo 
Nordeste", este, uma vez em funcionamento, deve se mostrar capaz 
de gerar elevado montante de poupanças. A economia renovada 
encontra-se pois em condições de atender a um dos requisitos pri
meiros do processo de desenvolvimento. Isto foi alcançado, prati
camente, sem o aproveitamento do potencial de poupança existen
te no Nordeste tradicional - o que mais uma vez mostra que 
o obtido pouco ·ou nada tem a ver com a estratégia originária da 
SUDENE: "estas observações deixam transparecer que o Nordeste 
possui aptidão para desenvolver-se, firmado em sua própria capa
cidade de poupança. Mas, para isso, é necessário que se criem con
dições capazes de atrair e fixar na região os próprios capitais que 
ali se formam" ( grifo nosso) .193 

Intimamente ligada à ruptura observada no processo de for
mação de capital, existe no Nordeste notória "descontinuidade 
tecnológica". Dificilmente se encontrarão no Nordeste atual fábri
cas que atingiram a modernidade através de um processo de ex
pansão e incorporação de tecnologia. Tal evolução constitui, no 
entanto, senão a regra, pelo menos fenômeno de grande freqüên
cia em outras experiências históricas. São conhecidos, por exemplo, 
inúmeros casos de fábricas de equipamentos têxteis que diversifi" 
caram gradativamente· sua produção, passando a aceitar encomendas 
de equipamentos de outros setores. Nestes, como em outros casos, 
o caminho da diversificação era também o da absorção de progres
so técnico. No Japão, a própria indústria automobilística nasceu de 
indústrias produtoras de máquinas têxteis Cfoyota) e de barcas 
( Isuzu). No Nordeste, com freqüência inusitada, as velhas em
presas industriais morrem ao invés de evoluir .194 Ao invés de pro
gredir, através da adoção de novos processos ou do lançamento de 
novos produtos, continuam a funcionar nos moldes antigos, em 
muitos casos sem proceder sequer à devida manutenção do capital 
fixo - busca-se com isto retirar o máximo de recursos que irão 
ter a outros ramos de atividades. A morte de unidades produtivas 
( tão freqüente, por exemplo, no caso têxtil) não reflete um mo
vimento de "concentração" pelo qual um grande número de pe
quenas empresas se transformaria num pequeno número de gran
des empresas. Denuncia simplesmente o fracasso do processo de 

193. Celso Furtado, "Seminário para o Desenvolvimento do NE", 1959; 
Anais, vol. II, pág. 187; 
194. Roger Cukierman, La formation de Capital dans L'Économie Ja

ponaise. 
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industrialização anterior aos anos 60. Globalmente, implica um pro
cesso não estudado de descapitalização.19

õ Reproduz, além do mais, 
ao nível das unidades produtivas, o fenômeno da descontinuidade 
característica sob tantos ângulos da evolução recente do Nordeste. 

A decadência das indústrias tradicionais verifica-se sem que 
elas tenham cumprido suas presumíveis funções históricas. Com 
efeito, em outras experiências, o avanço das indústrias, aqui cha
madas tradicionais, teve destacado papel no processo de tranfor
mação da agricultura, e permitiu que chegasse à suas últimas con
seqüências a divisão do trabalho entre os "setores" rural e urba
no. A progressiva divisão do trabalho implicava uma crescente 
articulação do todo econômico, até então caracterizado por escasso 
relacionamento interno. Com a maior coesão, seriam lançados, no 
"caldeirão" capitalista, quantidades crescentes de trabalhadores e 
terras. 

A própria expansão industrial, por seus requisitos em máqui
nas, peças, energia e transportes, iria induzindo o surgimento de 
um setor produtor de bens de produção, ao tempo em que pres
sionava no· sentido da implantação de moderna infra-estrutura de 
serviços básicos. Num outro plano, o crescimento industrial abri
garia e daria curso à expansão das classes sociais protagonistas do 
novo sistema: a burguesia e o operariado. Nada disto foi efetiva
mente induzido no Nordeste pelo lento, vacilante e finalmente fra
cassado surto de indústrias tradicionais. 

Na ausência de ampla expansão industrial de estilo clássico,
ª "integração" acima referida foi obtida ( com deficiências) em 
várias regiões subdesenvolvidas através de surtos primário-exporta
dores.196 Caso notório seria o da economia paulista, com o seu 
avassalador ciclo cafeeiro.197 No caso nordestino, o insucesso da 
etapa primário-exportadora deixou atrás de si uma economia inar
ticulada, com uma divisão do trabalho apenas incipiente. Isto foi 
o bastante para que a revolução dos transportes, verificada a par
tir dos anos 50, subitamente revelasse a existência de amplo po
tencial" inexplorado, sobretudo no seio das atividades primárias. 

195. Além de inexistência de uma processo de concêJltração, a partir 
ôe capitais locais, tampouco se verificou um processo de adaptação pelo 
qual as empresas tradicionais lograssem subsistir como pequenas em
presas constituindo um "colchão" de unidades dependentes dos grandes 
empreendimentos de vanguarda (fenômeno característico do dualismo 
tecnológico japonês). 
196. Para a discussão das funções da agricultura exportadora na etapa 
p,.c!-industrial, veja-se Agricultura e Desenvolvimento no Brasil. 
197. Vide: Agricultura e Disparidades Regionais no Brasil. 
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Começava um impetuoso movimento de integração não havia, 
porém, um setor ( atividade ou conjunto de atividades) que ope
rasse como agente aglutinador da economia em transformação. A 
moderna indústria não podia assumir a função integradora. A 
indústria têxtil - como a de alimentos e a de calçados - em sua 
histórica função aglutinadora era "aberta" por cima - recruta
mento de empresários - e por "baixo", entrada de homens vindos 
do campo. A presente geração de indústrias se revela "fechada" 
por "cima" e por "baixo". Os resultados obtidos com o movi
mento deflagrado .. pela revolução dos transportes serão, pois, ne
cessariamente limitados: superação de desintegração espacial, per
manência da desintegração setorial. 

Buscamos, nas páginas que precedem, traçar em suas grandes 
linhas o quadro de que arrancará a economia nordestina após o 
34/18. Caberia ainda tentar, numa primeira aproximação, o exame 
das propriedades dinâmicas e tendências de longo prazo da eco
nomia renovada. As dificuldades a enfrentar serão inúmeras e 
variadas, indo desde a precariedade do "diagnóstico" de que dis
pomos, até a ausência de um aparato conceituai de fácil aplicação. 
Haveria, antes de mais nada, que discutir a possibilidade de um 
tratamento do caso ,nordestino, através dos modelos que de alguma 
maneira se aproximassem do ocorrido na· região. Com isto se esta
ria verificando, em última análise, se o caso em questão é efetiva
mente "inédito" ( inaugurando talvez um novo padrão evolutivo) 
ou se se trata de um "caso limite" que não discrepa em seus 
rasgos maiores de processos já estudados de desenvolvimento. Tudo 
isto transcende de muito aos limitados propósitos deste ensaio. As 
páginas que se seguem buscam apenas formular algumas observa
ções derivadas do confronto do caso nordestino com outras expe
riências e modelos conceituais. 

A descontinuidade histórica medida através da realização de 
autênticos "saltos" foi arrolada como a primeira das peculiarida
des da industrialização nos países "retardatários" ( late comers) 

por GERSCHENKRON.198 Como casos típicos de descontinuidade 

198. A. Gerschenkrnn, The Early Phases of lndustrialization in Russia 
and their relationship to the Historical Study of Economic Development, 
tese apresentada em 1960 à Conferência sobre "The economics of Take
Off into sustained Growth", da International Economic Association. A 
complexa questão dos "saltos" históricos foi, talvez, pela primeira vez 
discutida por ocasião do grande debate entre populistas (narodniks) e 
marxistas na Rússia tzarista (vide El Porvenir de la Comuna Rural Rusa 
en el Modo de Producci6n Asiático, Godelier, Marx e Engels). Mais tar
de, referindo-se à inorganicidade das sociedades que, aceleradamente, bus-
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figuram em sua obra a Rússia e a Alemanha. Seu exame do pri
meiro caso é particularmente interessante. Neste país, a arrancada 
industrial ( a fins do século XIX) processou-se em meio a uma 
sociedade agrária extremamente atrasada. Lançava-se mão, no en
tanto, da mais avançada tecnologia da época ("poupando", por con
seguinte, trabalho, numa nação caracterizada pela saturação demo
gráfica de extensas zonas rurais), tendo como resultado a forma
ção de "ilhas industriais modernas". Este processo foi inequivoca
mente comandado· por capitais estrangeiros.199 

Modernamente, e sob condições em vários sentidos similares 
às do Nordeste, a experiência de Porto Rico demonstrou que um 
sustentado programa de inversões básicas, seguido da implantação 
de uma série de empreendimentos modernos, pode imprimir deci
sivo dinamismo a uma economia relativamente estagnada de estilo 
primário exportador. Seu programa de desenvolvimento do pós
guerra, vitorioso em várias frentes, fracassou, no entanto, notoria
mente no que diz respeito à criação de empregos.200 Mas Porto 
Rico dispunha de conhecida "solução", a emigração em massa para 
os Estados Unidos 201 

. 

cam ultrapassar o subdesenvolvimento, diria Trotsky: "O desenvolvimento 
das nações historicamente atrasadas leva necessariamente a uma peculiar 
combinação de diferentes estágios. Seu desenvolvimento como um todo 
adquire caráter combinado, complexo, sem plano", A Revolução Russa, 
cap. 1. Em torno a esta questão se define, aliás, um dos maiores pro
blemas da atualidade: a formulação de uma teoria do desenvolvimento, 
a partir das estruturas subdesenvolvidas. 
199. Vide Gerschenkron, A. Economic Backwardness in Historical Pers
pective, e Dobb, M., Soviet Economic Deve/opment since 1917. 

200. "Enquanto a população de Porto Rico cresceu de aproximadamente 
140.000, entre 50 e 60, sua força de trabalho declinou de 76.000. Temoo 
aqui o inusitado espetáculo de uma economia em rápido crescimento 
(booming) com uma força de trabalho em regressão e também, como 
veremos, com um volume decrescente de empregos". Wages, Productivity 
and lndustrialization in Porto Rico, Lloyd G. Reynold e Peter Gregory, 
pág. 32 . 
201. ". . . a emigração de porto-riqumhos para o Continente durante 
os anos 50 praticamente compensou o crescimento da população, fazen
do com que a Ilha se mantivesse com uma população virtualmente cons
tante", op. cit., pág. 8. No caso nordestino, isto equivaleria a uma emi
gração de aproximadamente 750. 000 homens por ano! Sabe-se, por outro 
lado, que a emigração de porto-riquenhos tendeu posteriormente a cessar, 
havendo mesmo tendência ao retorno para a Ilha de aposentados, ope
rários qualificados etc., mas isto significa que aquela economia não teve 
que criar empregos tradicionais, na fase de afirmação do setor moder
no, podendo ulteriormente reabsorver população "fora" dos setores pro
dutivos e/ ou no setor moderno. 
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A estrutura resultante deste processo histórico descontínuo 
pode facilmente ser chamada dual - é questão de definir a linha 
demarcatória dos dois universos que totalizam a economia regional. 
As dificuldades implicadas nesta divisão não seriam insuperáveis; 
além do mais, subsiste sempre, na prática, alguma fluidez na fron
teira dos setores que conformam um sistema dual. Deixemos, no 
entanto, de lado a possível caracterização do (novo) dualismo es
trutural nordestino - repetidas vezes sugerida, aliás, em páginas 
anteriores. Parece-nos mais proveitoso confrontar, ainda que suma
riamente, as propriecJades dinâmicas de um típico modelo de dois 
setores - o de Lewis - com o que vem ocorrendo no Nordeste. 
Isto nos permitirá ver que a problemática nordestina não tende, em 
absoluto, a ser superada por esta atraente concepçãó do processo 
de desenvolvimento econômico.202 

Parte-se no esquema de Lewis21()3 da existência de um setor de 
subsistência depositário de grande contingente de mão-de-obra, ao 
qual se justapõe um setor capitalista que, progressivamente, con
trata (absorve) trabalhadores, oriundos do setor pré-capitalista. Os 
trabalhadores ao ingressar no setor capitalista passam a receber sa
lários ao nível (urbano) de subsistência. Sendo a oferta de mão-de
obra ilimitada ao nível salarial de subsistência, cabe ao setor capi
talista determinar a quantidade de trabalhadores a serem contrata
dos. O princípio que rege o seu comportamento é simples: contra
ta novos trabalhadores sempre e quando sua produtividade mar
ginal seja superior ( no caso, limite igual) ao salários de subsis
tência.21()4 

O excedente obtido no setor capitalista nutre o processo de 
acumulação. Dele resulta a ampliação do setor capitalista, o que 
acarreta a contratação de novas levas de trabalhadores e eleva a 
própria capacidade de gerar excedente ... 

A conjugação dos dois mecanismos aqui sugeridos - pro
gressivo traslado de mão-de-obra para o setor capitalista e crescen
te capacidade de engendrar "excedente" - determinaria aquilo 

202. O modelo de Lewis "tanto descreve" um sistema dicotômico como 
indica o processo pelo qual este supera a dualidade e (presumivelmente) 
avança em direção ao desenvolvimento. 
203. "Desenvolvimento com oferta ilimitada de trabalho" em A Econo

mia do Subdesenvolvimento organizada por A. N. Agarwala e S. P. Sin
ger. 
204. Ou seja, emprega segundo a curva de produtividade marginal do 
trabalho, a qual define a demanda de mão-de-obra. 
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que poderíamos denominar "solução dualística" para o problema 
do desenvolvimento econômico.2°5 

Se examinarmos o processo de desenvolvimento em curso no 
Nordeste, veremos, de início, que não vem sendo atendida a pri
meira propriedade dinâmica do modelo Lewis. O crescimento do 
setor "moderno" não implica a progressiva drenagem de mão-de
obra das atividades tradicionais,200 questão que será retomada a 
seguir. Não obstante este gravíssimo "desvio", a outra ( e igual
mente fundamental) propriedade dinâmica do modelo vem sendo 
atendida: o - setor moderno tende a tornar-se poderosa fonte de 
poupança. Ou seja, a expansão relativa do setor moderno ainda 
que não resulte em crescente integração da economia ( dada a nega
ção da primeira propriedade) eleva seu potencial de inversão. 

O desenvolv1mento recente do Nordeste não parte de uma 
economia fechada, de subsistência. Havia, aí, uma economia tradi
cional, basicamente integrada por um setor de reduzida produtivida
de e acumulando vícios oriundos de um passado remoto; uma agri
cultura de alimentos em processo de abertura; um complexo de 
atividades industriais que ·nos seus maiores ramos enfrentava cres
centes dificüldades e demonstrava reduzida capacidade de reação; 
uma pluralidade de serviços, que, em sua maioria, levavam o selo 
do atraso e do tradicionalismo; e, enfim um setor estatal, que, não 
obstante sua marcante presença, se mantivera, até então, pratica
mente à margem das atividades diretamente produtivas. 

Frente a este quadro, os investimentos que resultam na for
mação de um setor moderno se distribuem entre "modernização" 
e "diversificação". Modernizar significa injetar capital em empre
sas tradicionais, transferindo-as para o 'campo das unidades moder
nas. Trata-se, pois, de processo pelo qual a produção moderna 
diretamente substitui a tradicional. Diversificar, por sua vez, signi
fica implantar atividades até então inexistentes. Como resultado da 
modernização e da diversificação, é amplamente reforçada na região 
a oferta de uma série de produtos modernos ( até então somente 
obtidos via importação), que irão lutar pela conquista e ampliação 
dos mercados locais. Nesta luta, contam com várias vantagens, que 
incluem desde transformações de fundo por que vem passando a 

205. Especialmente formulada para regiões que, de partida, encontram-se 
superpovoadas. 
206. Em termos de modelo, Lewis é como se a -curva de produtividade 
marginal (demanda de trabalho), ao se deslocar para a direita, se tor
nasse mais inclinada, vindo cortar a curva da oferta de trabalho aproxi
madamente no mesmo ponto. 



O DESENVOLVIMENTO RECENIB DO NORDESTE 231 

economia ( como o acelerado processo de urbanização, a multipli
cação da rede de distribuição de energia elétrica . etc.) até meca
nismos como o chamado "efeito demonstração" e a própria supe
rioridade das técnicas de comercialização que acompanham a em
presa moderna. Sob pressão de diversos fatores, tende, pois, a 
reorientar-se a estrutura local de demanda em favor dos novos 
produtos. Trata-se, no caso, de substituição indireta, a nível de 
mercado, dos produtos tradicionais. 

Voltemos ao modelo Lewis. Não existe aí competição entre 
os dois setores - eles não produzem os mesmos artigos e não 
disputam a mesma demanda ( o produto obtido no setor de subsis
tência a rigor não vai a mercado). Conseqüência disto, os fatores 
empregados na produção tradicional não são jamais desempregados 
pela expansão de atividades modernas. Pelo contrário, as "sobras" 
de mão-de-obra do setor tradicional ( o desemprego disfarçado) vão 
ter espontaneamente ao setor capitalista. No caso nordestino, po
rém, a produção moderna ao subtrair mercado das atividades tra
dicionais tende a desempregar trabalho e também capital integran
tes das atividades tradicionais.207 ( Note-se, a propósito, que o 
setor de subsistência de Lewis não emprega por definição capital 
reprodutível.) Vemos, assim, que o não cumprimento do que de
nominamos a primeira propriedade do modelo Lewis oculta toda: 
uma complexa problemática de emprego e distribuição de fatores. 

O que precede dá acesso a várias e complexas questões ine
rentes à estrutura renovada da economia nordestina. No que se 
refere à reabsorção do trabalho desempregado pelo movimento de 
renovação, estamos diante de velho problema: o impacto do pro
gresso tecnológico sobre a oferta global de empregos. A indagação 
usual, segundo a qual haveria que saber se a demanda cresce mais 
ou menos que a produtividade do trabalho208 

• ao longo do proces
so de expansão, teria aqui sentido limitado. Dado o extraordinário 
atraso tecnológico existente na área e o (súbito) acesso, em mui
tos casos, às mais avançadas formas tecnológicas, é fácil prever que 
a modernização leva com freqüência à redução da oferta de empre
gos. 209 Mas, compensatoriamente, existe autêntico rush de implan-

207. Já foi amplamente reconhecido, por outro lado, que a "desarticula
ção estrutural" impede que a expansão moderna estimule significativa
mente as atividades tradicionais. 
208. Se a demanda cresce mais que a produtividade, cresce o emprego 
e vice-versa. 

209. A modernizàção como processo atinge não apenas a esfera indus
trial: várias atividades terciárias se encontram em processo de transfor
mação, o que, em muitos casos, também acarreta a redução da oferta de· 
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tação de novas atividades . . . Tudo depende, pois, de quais as ati
vidades tradicionais a serem modernizadas ( sendo possível escalo
ná-las segundo o efeito líquido de destruição de empregOll que 
resulta de sua renovação) em cada período e do ritmo a que avan
ça a diversificação. A penetração do movimento modernizante nas 
Atividades de maior peso relativo e grande atraso tecnológico, com
binada com a desaceleração da implantação de atividades inéditas, 
por exemplo, teria efeito profundamente negativo sobre a oferta de 
empregos. Isto_ é o bastante para sugerir o delicado e complexo 
problema ocupacional que jaz, praticamente ignorado, sob o proces
iO de crescimento e transformação em curso na área. 

Até o presente, limitamo-nos a comentar o fenômeno global 
da criação versus destruição de ocupações. Se subdividirmos o 
emprego em diferentes categorias, veremos, porém, que a hipótese 
de que os processos de renovação e expansão reduza a quantidade 
de ocupações não tem sentido para certos extratos de trabalho: 
_genericamente, as ocupações "modernas". Em suma, não há dúvi
<la de que o "Novo Nordeste", especialmente através de sua face 
terciária, cria, amplamente, ocupações tipo "colarinho branco". Por 
outro lado, tampouco cabem dúvidas quanto ao fato de que as 
portas do Novo Nordeste estão praticamente fechadas, tanto para 
o marginal urbano quanto para o emigrante que vem do campo:210 

Aqui, mais que nunca, é negado o mecanismo básico de superação 
.do dualismo em Lewis: o que as atividades modernas absorvem 
não provém da economia tradicional. 

Diante do desconcertante estilo de crescimento constatado no 
Nordeste, surge, naturalmente, a indagação: não estará este proces
so sujeito a "freios" que se farão sentir com intensidade crescente, 
levando a economia regional à crise e ao estancamento? 

A mais imediata forma de colocar em questão o prosseguimen
to da expansão nordestina consiste em realçar o crescente desequilí
brio setorial. Em particular, ele se manifesta no contraste entre as 
trajetórias da agricultura e da indústria. Estamos de volta aqui à 
clássica advertência de Ricardo - que tanto se assemelha às teses 
do GTDN.211 O espectro ricardiano, com suas muitas varian
tes,212 não está, porém, no horizonte nordestino. Primeiramente, 

-empregos (imagine-se a economia de trabalho acarretada pelo transporte 
e comercialização "modernos" de 1 tonelada de feijão). 
210. O que não impede, contudo, que cresçam amplamente nos meios 
urbanos as oportunidades de "disfarçar" o desemprego estrutural. 
211. Vide seu resumo e crítica no capítulo A Estratégia Reformista. 
212. Na formulação ricardiana originária, a rigidez da oferta agrícola 
{determinada pelos rendimentos decrescentes da agricultura) garante o 
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porque, supondo que se desacelere o crescimento agrícola - hipó
tese aqui adotada - ele ainda poderá manter-se plenamente capaz 
de cobrir a demanda em (lenta) expansão na área.213 Além do mais, 
porque vão progressivamente se reunindo as condições para a for. 
mação de mercados nacionais para os diversos produtos primários, 
tendo o Nordeste crescente acesso ao excedente engendrado em 
outras regiões.214 

Igualmente sugestiva de ameaça de crise e paralisação do cres
cimento é a hipótese da insuficiência do mercado. Trata-se, mais 
uma vez, de velho problema formulado por Malthus: o que ocorre 
se a massa de salários cresce menos que a produção global? Não 
se anuncia aqul. uma desproporção crescente entre a capacidade de 
produzir e a de consumir? Isto é, aliás, claramente sugerido pelas 
tendências do emprego ( reduzida absorção) da produtividade 
( autênticos "saltos" na relação produto-por-homem) e dos salários 
( a sobreoferta de trabalhadores sufoca qualquer tendência altis
ta). Lewis, mais uma vez, deixa de lado este problema ( apesar de 
que, no seu modelo, os salários se mantêm ao nível de subsistên
cia ... ) . Para enfrentá-lo, deveria admitir: ou crescente "abertura" 
do setor de subsistênda - o que pressionaria no sentido da eleva
ção do salário vigente, atingindo assim o processo de formação de 
capital; ou crescente integração do setor capitalista no comércio 
internacional. Sem dúvida se inclinaria por esta última "solução" .21' 

No caso nordestino, a (moderna) industrialização se fez acompa
nhar de notável multiplicação de atividades terciárias, responsáveis 
pela criação em ampla escala de empregos relativamente bem remu-

crescimento absoluto e relativo da "renda da terra",' o que, por sua vr:z, 
leva o sistema à estagnação, ao subtrair excedente das mãos da classe 
que investe, a burguesia industrial, e transferi-los para a classe dos se
nhores de terra, de comportamento parasitário. 
213. Isto é obviamente decorrência do caráter excludente, "concentrador" 
do crescimento nordestino. 
214. O modelo de Lewis de filiação claramente ricardiana põe de lado 
este possível freio ao processo de desenvolvimento através de sumária 
menção ao progresso tecnológico na agricultura. A admissão deste últi
mo fenômeno levaria aliás seu modelo a perder muito de sua atraente 
simplicidade. A rigor, Lewis evita o problema, referindo-se a uma agri
cultura de subsistência, na qual não e:xistem (em seu sentido usual) a 
"renda da terra" e a classe dos senhores rurais - que no mundo ricar
diano percebe os benefícios do crescimento, levando o sistema à estagna
ção. 
215. Vide suas sugestões para o desenvolvimento das índias Ocidentais 
em Employement Policy in anunderdeveloped Area, Social and Economics 
Studies, September, 1958. 
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nerados - o que constitui, no caso, substancial reforço à massa 
de rendimentos percebidos pelo trabalho. Por outro lado, as vendas 
para "fora" - principalmente o resto do País - de produtos 
modernos constituem tendência inexorável, repetidamente referida e 
justificada ao longo do texto. A admissão desta "saída" anula, evi
dentemente, a ameaça das crises regionais de ·superprodução - o 
que não implica, evidentemente, garantia de sucesso para as diver
sas atividades tomadas isoladamente. Este não é, contudo, o pro
blema em questão. 

Caberá, por fim, voltar ao mais evidente sintoma de futuras 
crises. Referimo-nos à notória incapacidade do processo em curso 
de absorver produtivamente a oferta de trabalho. Ainda aqui bus
caremos mostrar que o problema -não apenas se apresenta com mar
cada originalidade histórica, como não parece constituir ameaça 
para a economia regional. 

Uma vez mais, podemos recorrer a teses clássicas: existem indí
cios de uma situação maltbusiana no .Nordeste. Uma grande popu
lação se multiplica rapidamente216 sobre uma base limitada de ter
ras férteis. A. pressão demográfica se traduz em várias zonas em 
rendimentos físicos decrescentes da terra. A proliferação do "subem
prego" e do desemprego aberto (sazonal ou permanente) compro
vam inegável "saturação" do mercado de trabalho. A população 
estaria, assim, crescendo mais que os meios de produção responsá
veis pelo seu emprego produtivo. 

Não obstante estes sintomas, a ameaça malthusiana não pesa 
sobre a economia nordestina. Antes de mais nada, haveria que ter 
em conta que a tese de Malthus supõe a invariabilidade das técnicas 
agrícolas. É nestas condições que entra em vigor a chamada "lei dos 
rendimentos decrescentes" e se coloca o problema da corrida entre 
a população e meios de subsistência. Ora, a agricultura nordestina, 
com seu imenso atraso tecnológico, tem pela frente _toda uma série 
de recursos e técnicas cujo emprego garantiria a recuperação e a 
elevação da produtividade da terra. 

Além do mais, a pressão sobre a terra naquela região do País 
reflete uma distribuição duplamente irracional da população. Ela 
tem um possível corretivo de âmbito regional, a redistribuição da 
terra e outro no -plano nacional, a redistribuição ( geográficá) da 
população. Trata-se, pois, de questão de política econômica - supe-

216. A velocidade modernadamente atingida pelo crescimento demográ
fico em certas regiões era fenômeno impensável para Malthus. -
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rável dentro do quadro político vigente e não de real desequilíbrio 
na relação homem/terra.217 

Procuramos até o presente mostrar que o Nordeste poderia 
superar a ameaça malthusiana mediante profundas transformações, 
tais como: introdução de tecnologia moderna; mudança no sistema 
de posse e uso da terra; grandes movimentos migratórios. Nada 
disto, porém, é necessário, para que prossiga o crescimento regio
nal. A pressão sobre a terra e os problemas daí derivados, a proli
feração do desemprego etc., são questões circunscritas ao universo 
tradicional. Jamais poderia Malthus conceber um sistema dividido 
em dois corpos, num dos quais se multiplicaria a população, enquan
to no outro se multiplicaria o capital. No universo tradicional, o 
crescimento da população pode ser tão ou mais veloz que o da 
riqueza, anulando a capacidade de formar capital e fechando o cír
culo vicioso da miséria. Mas o setor moderno se mantém imune a 
estes problemas; vale dizer, eles não atingem o "motor" da. expan
são econômica regional.218 Em outras palavras, a descontinuidade 
protege o setor moderno das implicações econômicas da sobrepopu
lação. O prosseguimento de sua expansão tende a ser decidido à 
margem do ocorrido no setor tradicional. Seu destino está, sim, na 
dependência da evolução do complexo industrial-financeiro sediado 
no Centro-Sul do País. É que o setor moderno nordestino é um 
andar superior, que, paradoxalmente, pouco se apóia no "inferior"; 
em grande medida sua sustentação provém de fora da região. E isto 
não apenas por uma questão de origem e de propriedade do capital: 
a disritmia observada no comportamento dos dois setores obriga o 
setor moderno a uma crescente integração com o Centro-Sul. 

Quanto aos problemas do setor tradicionàl - que não são solu
cionados e sim agravados pela crescente integração nacional - não 
tendem a "frear" o todo regional. A menos que a economia reno
vada, viável economicamente, não o seja politicamente, o que tam
bém só pode ser decidido ao nível nacional. 

* * * 

217. Com as possibilidades abertas pela tecnologia moderna, dificilmente 
se chega a verdadeiro impasse na relação homem/terra. Isto é, no en 
tanto, possível, e parece ocorrer, por exemplo, no caso do Haiti. Vide: 
Os recursos naturais no processo de desenvolvimento econômico, de ES
TEBAN STRAUSS. 
218. Em termos ricardianos, o mal não afeta a distribuição da renda. 
que mudou irreversivelmente em favor dos que poupam e investem. 
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Numa palavra, o Brasil teria de 

constituir um centro de gravidade 

próprio - o que implicaria numa 

profunda reconversão de sua "he

rança regional". 

A formação e a reconversão da 

"herança regional" brasileira são 

o tema central do II vol. de 7 En

saios sobre a Economia Brasileira. 

Dentre os vários aspectos de nossa 

problemática regional aqui exami

nados, a "questão nordestina" re

cebeu especial destaque. A análise, 

neste caso, não apenas prolonga

se até o presente como chega à 

formulação de problemas de gran

de importância num futuro próxi

mo. Suas conclusões divergem 

abertamente de idéias amplamente 

difundidas sobre o desenvolvimen

to recente d,a economia nordestina. 

Aqui, mais que nunca, sobres

saem o tom polêmico e o esforço 

de reinterpretação da economia 

brasileira reiteradamente presentes 

em 7 Ensaios sobre a Economia 

Brasileira. 
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