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 POR QUE ESSA INCAPACIDADE DE ATINGIR UM CRESCIMENTO 
ELEVADO E SUSTENTADO NA AMÉRICA LATINA?

ATUALIDADE DO PENSAMENTO DE CELSO FURTADO

Desde os anos oitenta o crescimento é mais fraco e muito mais volátil na América Latina 
do que na Ásia. Nos anos oitenta, a taxa de crescimento anual per capita é negativa ou próxima 
de zero (Brasil). Com exceção da Colômbia e de alguns pequenos países, as desigualdades 
aumentam, a pobreza se amplia e se aprofunda e as desigualdades entre os pobres crescem. 
Certos  países,  como  a  Argentina  e  até  mesmo  o  México,  não  somente  têm um índice  de 
crescimento  per capita na década fortemente negativo como também uma volatilidade muito 
importante  no  PIB.  Nos anos  noventa,  a  taxa  de  crescimento  é  modesta  e  algumas vezes 
elevada durante alguns anos (Argentina); a volatilidade é acentuada, porém muito menos do que 
no período precedente. As desigualdades crescem menos, ou até mesmo se estabilizam, com 
admirável exceção da Argentina. Entretanto, essa relativa estabilidade esconde uma redefinição 
profunda da distribuição de renda: a curva de Lorentz se modifica em detrimento das classes 
médias, a pobreza, após ter diminuído com o final das fortes inflações, se estabiliza.

Na Ásia, por outro lado, só existe uma fase caracterizada por um taxa de crescimento 
per capita elevada; até mesmo muito elevado, dos anos oitenta, na véspera da profunda crise do 
final dos anos noventa. Este crescimento é, aliás, considerável há quarenta anos, em certos 
países (os “dragões”: Coréia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong-Kong), de trinta a vinte e cinco 
anos para outros (os “tigres”: Malásia, Tailândia2, etc e na China), e mais recentemente na Índia. 
O crescimento é regular, se desconsiderarmos a grande crise do final dos anos noventa que 
afetou a maior parte dessas economias com considerável exceção da China. O crescimento é 
acompanhado em alguns países de um forte aumento das desigualdades, mais particularmente 
na China, e no todo, a pobreza declina acentuadamente.

Tais constatações levam a um questionamento. Alguns viram nisto, uma predisposição 
ao “esforço” dos asiáticos, ao contrario dos latinos americanos, mais “contemplativos”. Outros 
insistem no senso de poupar dos asiáticos, em oposição ao lado consumista das classes médias 
e altas da América Latina, que, influenciadas pelo “american way of life”, imitaram o padrão de 
consumo  dos  seus  vizinhos  do  Norte.  Outros,  enfim,  insistem  sobre  a  forte  idéia  de 

1 Professor catedrático de universidades, diretor cientifico da revista Tiers Monde. Para ler os artigos citados neste 
estudo, pode dirigir-se a minha página na web, onde os mais recentes estão disponíveis em francês, português, 
espanhol e as vezes em inglês http://perso.wanadoo.fr/pierre.salama/ 
2 Abstração feita da China e da Índia, onde observamos, no geral, em novos países industrializados asiáticos, uma 
redução dos índices de crescimento médio nos anos 1980-2000, em comparação aos anos sessenta e oitenta. Esta 
observação é válida também para os países do G.6 (França, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido) e para os 
Estados Unidos (G. Palma, 2004). Esta diminuição do crescimento, mais ou menos pronunciada, a partir dos níveis 
elevados ou modestos, aparecem no momento onde a globalização comercial e financeira se desenvolve.
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nacionalidade dos asiáticos para explicar o “colbertismo” e o voluntarismo industrial  de seus 
governos,  ao  contrario  dos  latinos  americanos,  onde  este  comportamento  seria  menos 
freqüente3...

Não se pode compreender as especificidades da industrialização dos principais países 
latinos americanos se não nos referirmos à História. As relações dinâmicas de dominação do 
centro sobre a periferia imprimem, na realidade, as modalidades, tanto sociais como econômicas 
do  processo  de  monetarização,  do  assalariamento  incompleto,  explicam a importância  e  as 
especificidades dos empregos informais (ver quadro 1) e das relações entre as classes e os 
grupos  sociais.  Atualmente,  este  conjunto  de  produtos  da  História  pesa  profundamente  no 
crescimento  destes  países  e  nas  dificuldades  profundas  em superar  os  fatores  de  entrave 
observados desde o final das hiperinflações. 

Quadro 1
Prolegômenos: No encontro das “idéias concebidas”; nas origens da industrialização 

latina  americana,  um  pequeno  retorno  ao  passado  é  necessário  para  compreender  a 
especificidade da industrialização baseada no mercado interno;

A  industrialização  pode  ser  gerada  pela  economia  exportadora.  Foi  o  caso  das 
principais economias latinas americanas durante todo o século dezenove e no começo do 
século vinte. Ela é mais ou menos importante de acordo com a natureza do produto exportado 
e  “a  intensidade”  do  comércio  com  as  economias  do  Centro.  Certas  especializações 
internacionais  se  prestam pouco  a  uma  dinâmica  industrializante:  a  exploração  de  certas 
matérias primas leva a economias de enclave e outras não. A industrialização provém da 
monetarização da força do trabalho empregada (que pela demanda estimula uma pequena 
indústria de bens de consumo) da manutenção de infra-estruturas mais ou menos importantes 
(indústrias mecânicas), de economias ligadas aos efeitos de aglomeração que encontramos 
sobretudo nos portos (indústria da construção). A industrialização é freada pelos diktats das 
economias  do  centro,  que  temem  tanto  uma  concorrência  com  seus  produtos  como  o 
questionamento da relação de dominação que poderia ocorrer com a industrialização desses 
países.

3 Poderia se fazer um paralelo entre os códigos éticos e a cultura. Segundo a maioria dos especialistas, conta-se 
um número impressionante de definições de cultura: 164, segundo Kroeber et Kluckhehn entre, 1871 e 1951, 160 
utilizadas pelos antropólogos, os sociólogos, os psicólogos. Segundo Jamicson (ver J. Shixue, 2003). Compreende-
se o quanto é discricionário um estudo baseado unicamente na definição das regras éticas. Esta observação não 
exclui,  no entanto,  que  se dê regras,  porém implica  que se assuma os  aspectos  discricionários:  pode-se,  por 
exemplo, considerar que alguns indicadores se referem a regras democráticas da vida política, mesmo sabendo que 
em certas sociedades, a não satisfação das regras democráticas, não implica ausência de coesão social.  Esta 
dimensão cultural é importante, porém é preciso utilizá-la com precaução;  fazer relações seria utilizar os mesmos 
argumentos de há cinqüenta anos para explicar a letárgica relativa a várias economias asiáticas. Sem se distanciar 
geograficamente, alguns autores explicaram o milagre econômico alemão depois da segunda guerra mundial com 
argumentos semelhantes (senso do esforço, da poupança, da Nação) para esquecê-los em seguida, quando a 
China conheceu um crescimento muito alto e durável, ao contrário da Alemanha que sofreu dificuldades análogas às 
da maioria das economias européias.
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Na América Latina, a industrialização utiliza uma mão-de-obra imigrante de origem 
européia  e,  no  início,  relativamente  poucos  camponeses.  Com a  sucessão  de  crises  nas 
economias do centro e, mais particularmente, a crise interminável dos anos 30, e por ocasião 
da guerra de 1914-1918, abriu-se uma janela para a industrialização pela via da substituição 
de importações. Ela se inicia, nas indústrias leves, necessitando pouco capital e mão-de-obra 
qualificada. É uma resposta “não pensada” à crise externa, porém, só pode se realizar de 
maneira  durável  se  uma  série  de  condições  existirem:  um  mínimo  de  tecido  industrial, 
produzido direta e indiretamente pela economia exportadora, alianças de classes visando a 
preservar  os  interesses  dos  exportadores  afetados  por  esta  crise,  traduzido,  no  nível 
governamental,  por  uma política  de ajuda aos exportadores. Isto explica o fato  de poucos 
países terem conhecido este tipo de industrialização nesse período.

A  mão-de-obra  imigrante  e  camponesa,  pouco  monetarizada,  foi  utilizada  nas 
pequenas empresas com fraca intensidade capitalista.  A  primeira  fase de substituição,  de 
importação leve, corresponde um forte processo de monetarização: os camponeses migram 
em direção às cidades e  oferecem sua força do trabalho não qualificada a  uma indústria 
produtora  de  bens  de  consumo  e  de  produção  simples,  em  troca  de  uma  remuneração 
monetária. Isto constitui a originalidade do processo de substituição de importações.Longe de 
ser  a  expressão  de  uma  simples  política  keynesiana  antecipada  e  mesmo  tendo  uma 
distribuição de renda, o essencial do crescimento se explica pela monetarização da força de 
trabalho. O mercado interno não está constituído.

O espectro de renda destes trabalhadores é fraco e pode-se caracterizar a distribuição 
de renda (monetarizadas) “de horizontal”, para distingui-la da que vai se seguir com a chegada 
de uma indústria mais sofisticada, produzindo bens intermediários, de produção e bens de 
consumo  duráveis.  Esta  segunda  fase  se  caracteriza  pela  substituição  de  importações 
pesadas. A forte intensidade capitalística se acompanha de uma diferenciação profunda na 
mão-de-obra absorvida: o espectro das qualificações se expande, e com ele o das rendas 
salariais. Começa a aparecer, de maneira significativa, uma demanda particular, a das classes 
médias  em  expansão  (técnicos,  engenheiros),  gerada  por  este  tipo  mais  pesado  de 
industrialização e muito mais sofisticado, demanda dirigida cada vez mais para os bens de 
consumo duráveis.  A  cidade,  monetarizada,  produz  seus  trabalhadores.  O crescimento  da 
mão-de-obra absorvida sobe, e como o processo de monetarização prossegue em razão da 
atração das cidades, imaginadas como oferecendo melhores condições de vida, da expulsão 
econômica dos campos,  pouco (porém cada vez mais)  monetarizados,  a mão-de-obra em 
excesso  ocupa  cada  vez  mais  os  empregos  informais,  pouco  remunerados.  A  miséria  do 
campos cria a miséria das cidades. Nesta configuração a distribuição de renda tende a ficar 
“vertical”.  As desigualdades aumentam a partir  de um limite já elevado e as razões desta 
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subida são endógenas ao regime de crescimento adotado. A originalidade do estudo da Cepal, 
origem destas explicações de industrialização, e que além de razões históricas, que são a 
origem destas desigualdades profundas (modos de colonização desses países), a continuação 
da  deformação  da  distribuição  de  renda,  explica-se  essencialmente,  pelo  regime  de 
crescimento  adotado:  substituição  das  importações  leves  (concentração  horizontal), 
substituição das importações pesadas (concentração vertical).

Enquanto a demanda das classes médias continua em harmonia com as dimensões 
da  oferta  dos  bens  duráveis,  o  círculo  desencadeado  por  este  tipo  de  industrialização  é 
virtuoso. Porém as coisas mudam nos anos sessenta. Com o passar da crise dos anos trinta, 
nas economias desenvolvidas, o final da guerra, a reconstrução das economias européias e 
asiáticas e o retorno do crescimento sustentável na Europa e no Japão, a pressão tecnológica 
se torna mais forte. A capacidade de produção ótima aumenta, em razão da evolução das 
técnicas  produzidas  nos  países  desenvolvidos.  A  função  da  produção  não  é  contínua.  O 
espectro  das  técnicas  elegíveis  é  restrito,  o  protecionismo  o  alastra4,  mas  não  oferece 
possibilidade  de  escolha,  qualquer  que  seja  a  técnica,  como  a  teoria  neoclássica  deixa 
entender, segundo a teoria da alocação ótima dos fatores e, portanto, da utilização de técnicas 
intensivas de mão-de-obra. Os empreendedores “escolhem” técnicas mais ou menos de ponta 
e  submetendo  a  uma  dependência  tecnológica.  O  protecionismo  permite  flexibilizar  esta 
dificuldade. Chega o momento em que a renda dos trinta a quarenta por cento da população 
mais afortunada não é suficiente diante da subida das dimensões ótimas da oferta de bens 
duráveis e de inputs (produtos intermediários e bens de equipamentos). A industrialização, por 
via  de  substituição  das  importações,  encontra  limites  que  são  cada  vez  mais  difíceis  de 
ultrapassar. Os obstáculos, tanto externos (dificuldades produzidas por uma capacidade de 
importação limitada) como internos (ligadas à distribuição das rendas geradas pelo processo 
de  industrialização)  tendem  a  se  tornar  intransponíveis.  No  lugar  de  constituir  o  fator 
dinamizante do crescimento, eles tendem a freiá-lo.

O  modesto  crescimento  per  capita,  no  longo  prazo,  requer  explicações  mais 
aprofundadas. A tese da tendência à estagnação, desenvolvida por Celso Furtado (1966), nos 
anos  sessenta,  apresenta  certa  atualidade.  Ela  se  diferencia  em  diversos  pontos  das 

4 Além dos  efeitos  benéficos  que  o  protecionismo  pode  produzir  quando  ele  permite  a  instalação  da  política 
industrial e ajuda as “infant industries”, seu esforço pode produzir efeitos perversos. Ele tem tendências a acentuar o 
comportamento lucrativo dos empreendedores nacionais e estrangeiros. O Protecionismo incita, por exemplo, as 
empresas multinacionais a penetrar no mercado para produzir bens obsoletos nos países de origem, ou então a 
produzir a partir de linhas de produção obsoletas de segunda mão, e a exigir, da parte do governo, a continuação 
desta  proteção,  vivida  como  uma  renda,  (no  sentido  dado  por  A.  Krueger,  19).  Esse  foi  o  caso  da  industria 
automobilista, onde a característica principal, durante anos, dos anos sessenta aos anos oitenta, foi a exportação do 
capital  produtivo,  desvalorizado  nos  países  de  origem,  porém  valorizável  em  outros  lugares,  graças  a  este 
protecionismo (P. Salama, 1978). Esse último, mesmo elevado, não é, entretanto, de autarquia. Os limites existem 
em função dos aumentos dos preços relativos e este pode ser insuficiente para assegurar um índice de valorização 
suficiente.
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desenvolvidas, no após guerra, por Steindl (1952) ou por Hansen, antes da guerra (1938). Mais 
precisamente, ela explica a tendência à estagnação de duas maneiras: a primeira provém da 
impossibilidade de prosseguir o processo de substituição das importações para indústrias de 
base, visto a rigidez crescente da estrutura das importações; a segunda, mais original, insiste 
sobre a separação crescente, entre a evolução da distribuição de renda e das condições de 
gerar certos produtos ditos “dinâmicos”.

A restrição externa, antes fonte de dinamismo (“o crescimento puxado pelo mercado 
interno”)  passa  a  produzir,  pouco  a  pouco,  um efeito  contrário.  A  continuação  do  processo 
resulta em importações de bens de equipamentos e de produtos intermediários, de tal forma que, 
num determinado momento, o valor dos bens importados ultrapassa o valor dos bens produzidos 
localmente. Se o país não consegue se endividar de maneira suficiente, a falta relativa de divisas 
torna impossível a integridade da conversão do dinheiro, em capital, no setor industrial, pelo fato 
da impossibilidade de importar  bens de equipamento em número suficiente. O aumento dos 
preços relativos dos bens de produção que resulta disto torna igualmente mais dispendioso o 
investimento na indústria, e o dinheiro se dirige, mais ainda, para outras formas de valorização, 
necessitando menos importações, como inversões imobiliárias e em direção do consumo, ditas 
de luxo (bens duráveis, imóveis...) e assim, menos no setor industrial. O taxa de crescimento da 
formação bruta de capital fixo desce, o consumo improdutivo cresce, os preços relativos são 
afetados,  e  o  comportamento  rentista  dos  empreendedores  se  acentua.  A  deformação  dos 
preços relativos favorece o impulso da especulação sobre os bens imobiliários. A fragilidade 
desta argumentação é que ela pressupõe que existem obstáculos que anulam o empréstimo 
externo.  Na  época,  tal  apreciação  era  errônea,  pois  esses  países  iniciaram desde  os  anos 
setenta  um  forte  processo  de  endividamento  externo,  favorecendo  uma  alta  liquidez  da 
economia internacional, devido ao elevado preço do petróleo e ao surgimento dos petrodólares.

A segunda, mais original, explica as baixas taxas de crescimento, essencialmente, por 
evoluções divergentes, por um lado, da demanda de bens duráveis, de seus “inputs” e de bens 
de equipamento e por outro lado, da oferta desses bens. Esta segunda tese da tendência à 
estagnação privilegia o aparecimento de capacidades de produção ociosas na explicação da 
deformação  dos  preços  relativos  e  da  baixa  de  rentabilidade  do  capital,  originando  uma 
diminuição  relativa  dos  investimentos  na  indústria.  Dentro  deste  ângulo  de  visão, 
apresentaremos, de inicio, a análise da Cepal, dos anos sessenta – setenta, em seguida, a partir 
desta, os estudo de Kalecki e de Dutt (Secção 1).

A existência de capacidade ociosa de produção, no entanto, não é mais, provavelmente, 
a  característica  dominante  dos  anos  noventa,  exceto  conjunturalmente.  Ao  contrário,  certa 
pressão parece existir sobre essas capacidades, mais particularmente quando o Estado se retira 
dos setores energéticos e de infra-estruturas. A concentração de rendas elevadas, herdada do 
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passado, mas alimentada hoje pelo impulso do setor financeiro, a saída do Estado e a ausência 
de  uma  política  industrial  significativa,  explicam  a  tendência  rentista  dos  investidores,  do 
modesto índice de crescimento, desde os anos noventa, e da forte volatilidade, nas economias 
latino americanas.

Atualmente,  o  setor  financeiro  pesa  no  crescimento,  mas  de  maneira  diferenciada, 
segundo os países: de um lado, ele freia a evolução dos salários reais e explica a desvinculação 
da  evolução  do  poder  de  compra  da  produtividade,  por  outro  lado,  ele  aumenta 
consideravelmente o peso do serviço relativos aos empréstimos das empresas não- financeiras , 
limitando assim, suas capacidades de autofinanciamento e favorecendo uma arbitragem para 
atividades financeiras mais lucrativas. No entanto, esses efeitos “perversos” da finança não são 
observáveis  no  conjunto  das  economias  latino  americanas.  Se  todas  conhecem  uma 
desvinculação  no  crescimento  dos  salários  reais,  com  relação  à  produtividade,  nem  todas 
conhecem ainda, o peso do serviço da dívida nas empresas, a taxa de juro real, não estando, 
particularmente elevada, em longo período, com exceção do Brasil. Em todas, a taxa de juros é 
uma variável chave, servindo para aproximar uma eventual separação entre a capacidade de 
financiamento interna e as necessidades de financiamento externas. O forte aumento da taxa de 
juros tem uma responsabilidade particular  nas flutuações pronunciadas  do PIB.  A dimensão 
financeira não pode, então ser contida, sobretudo porque ela não produz os mesmos efeitos na 
Ásia (Secção 2).

1. A Tendência à estagnação explicada pelo aumento da capacidades de produção 
ociosa

A. A Originalidade do pensamento de Furtado5:

A teoria da tendência à estagnação data dos anos sessenta. Ela explica as dificuldades 
encontradas pelo modelo de substituição das importações; dificuldades na qual  a superação 
alimentava o crescimento anterior (ver quadro 1), porém, esta superação se revela cada vez 
mais difícil. Ela explica também os motivos do aumento da capacidade de produção ociosa em 
nível quase sempre mais elevado que nos países desenvolvidos. Ela explica, enfim, as causas 
de manter  uma forte inflação, cuja origem não está somente na questão fundiária,  mas nas 
modalidades de impulso da indústria. Esta tese entra em contradição com o impulso observado 
da taxa de crescimento no final  dos anos sessenta  e  nos anos setenta.  Paradoxalmente,  o 
crescimento acelerado durante a ditadura militar no Brasil confirma certos aspectos desta tese.

5 Ver sua coletânea de estudos publicados na França (1966) e particularmente os intitulados: “Industrialização e 
Inflação” e “Desenvolvimento e Estagnação”
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A  1.  O  estudo  da  Cepal  que  difere  profundamente  dos  estudos  das  Instituições 
internacionais  associa-se ao elaborado por Prebisch,  onde apresenta  o conteúdo das idéias 
desenvolvidas por Kaldor, e até mesmo Kalecki. A demanda é a primeira e a oferta é a segunda. 
A continuação do processo de substituição das importações produz uma separação crescente 
entre a estrutura de demanda e de oferta de produtos dinâmicos.

A curva da demanda das famílias não é mais  linear;  ela assume, de acordo com a 
expressão  de  Sweezy,  uma  forma  “curvada”:  as  desigualdades  de  rendas  sendo  muito 
acentuadas impedem as classes de rendas baixas (a maioria da população) de adquirir bens 
duráveis,  particularmente  e,  sobretudo,  bens  produzidos  pela  indústria  automobilística,  pois 
somente os que são beneficiados por um maior nível de renda podem comprar esses bens. São 
os “bens de luxo”, no sentido Ricardiano do termo. Eles se diferenciam dos “bens populares”, ou 
bens de consumo não duráveis acessíveis,  não somente as classes de renda baixas,  como 
também a todas as classes da população. Esta distinção de bens, segundo a natureza deles e, 
sobretudo,  o  acesso  a  eles,  está  na  origem  da  modelização  que,  partindo  do  sistema  de 
equações de reprodução ampliada (setor dos bens populares, setor dos bens de luxo, setor dos 
bens  de  produção)  de  inspiração  kaleckiana  elaborada  por  Tavares  (1973)  destacará  as 
especificidades da reprodução do capital nas economias semi-industrializadas6.

As  consideráveis  desigualdades  de  rendas  geram  uma  demanda  de  bens  de  luxo 
relativamente insuficiente que, por causa dos seus efeitos de encadeamento (os “backaward 
linkage effects” de Hirschman) está na origem de uma demanda também relativamente frágil, de 
bens intermediários e de equipamento. O crescimento destes bens impulsiona o crescimento da 
economia  como  um  todo:  no  conjunto  trata-se  de  produtos  considerados  dinâmicos 
caracterizados por uma forte elasticidade da demanda em relação à renda e suscetíveis  de 
produzir  efeitos  de  encadeamento  consideráveis  para  frente  e  para  trás  sobre  a  economia. 
Porém, do ponto de vista da oferta, a maior influência que no passado7 da pressão tecnológica 
internacional  traduz-se  por  um aumento  da  dimensão  ótima na  produção  de  certos  bens  e 
mercadorias.  Obter  economias de escalas e conseqüentemente,  reduzir  dos custos unitários 
exige um incremento da capacidade de produção. As dimensões da demanda e da oferta desses 
bens  duráveis,  de  produtos  intermediários  e  de  bens  de  capital  produzidos,  não  seguem a 
mesma lógica e têm tendem a não se corresponderem mais. Vejamos  mais precisamente, esta 
contradição. 

6 Sobre esta questão, ver J. Cartier Bresson et P. Kopp (1982). Esses autores fazem uma síntese da literatura no 
Brasil,  mas  também na  França, e  recalculam  as  seções,  de  preferência.  Aos  setores  (simples  agregados  de 
ramificações) a partir do quadro de relações internacionais. Utilizamos (1976) o estudo de Tavares para sublinhar o 
a emergência  de um novo regime de crescimento  excludente,   baseado por um impulso das classes médias, na 
distribuição de rendas, de um lado, e a dinâmica reencontrada no setor de bens de luxo da outra cf supra.
77. Estamos nos anos sessenta e a crise das economias do centro é superada  e se conhece  um forte crescimento, 
por um lado, caracterizado na Europa pelos “Trinta Gloriosos”.
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A evolução divergente das dimensões da oferta (devido ao tamanho ótimo cada vez 
mais  importante)  e  da  demanda  (concentração  vertical  das  rendas,  veja  quadro  1)  desses 
produtos  está  na  origem da  capacidade  de  produção  ociosa  e,  conseqüentemente,  de  um 
aumento dos custos unitários, parcialmente compensado pela alta destes preços (alimentando, 
assim, a inflação estrutural8)  possível  pelo protecionismo nessas economias. A alta de preço 
relativo  dos  bens  de  capital,  em  relação  aos  bens  de  consumo  não-duráveis,  torna  os 
investimentos  mais  dispendiosos,  pesando  na  rentabilidade  do  capital.  A  alta  dos  preços 
relativos  de  bens  de  capital  e  de  bens  intermediários9,  em  função  dos  efeitos  sobre  a 
rentabilidade no setor  de bens de consumo assalariado,  no setor  dos bens ditos populares, 
tende a frear as possibilidades de crescimento elevado neste setor.   

De  uma maneira  geral,  sendo  o  protecionismo uma mistura  de  livre  comércio  e  de 
autarquia,não é sempre possível repassar integralmente o aumento dos custos para os preços. 
Existem, portanto,  limites ao aumento da proteção tarifária  e,  conseqüentemente à alta  dos 
preços. A manipulação do câmbio pode, também, não ser suficiente. Neste caso, a alta efetiva 
dos preços é abaixo da alta dos custos e da alta dos preços desejada. As margens diminuem. 
Nessas condições verifica-se o seguinte paradoxo: as empresas são pressionadas a investir em 
tecnologia,  que,  apesar  de  não  ser  de  ponta,  é,  pelo  menos,  sofisticada  mesmo  sendo 
freqüentemente de segunda mão. A sua utilização, tudo o mais constante, reduz as margens de 
lucro das empresas. Esta redução, entretanto, é menor do que se ela não tivesse sido utilizada. 
Três  conclusões  podem ser  tiradas:  a)  as  empresas são fragilizadas  por  essa redução  das 
margens, o que constitui um atrativo para as firmas multinacionais susceptíveis de absorvê-las. 
O  investimento  direto  estrangeiro  em  alta  não  se  adiciona  integralmente,  ao  investimentos 
nacionais. b) a valorização do capital, sendo insuficiente, a atração exercida pelas atividades 
mais  rentáveis  de  caráter  especulativo  aumenta  (o  investimento  no  setor  imobiliário,  por 
exemplo) c) enfim, a tendência ao consumismo, das classes médias e altas se acentua e o 
investimento  do  dinheiro  não  consumido  em  títulos  estrangeiros  cresce.  No  total,  os 
comportamentos rentistas se acentuam e a tendência à estagnação se reforça.

Estes dois resultados são importantes. Trata-se da primeira demonstração na literatura 
do desenvolvimento da existência de capacidade de produção ociosa elevada,  e ao mesmo 
tempo, da manutenção de uma inflação forte, dita estrutural, nos anos sessenta  e setenta. A 
inflação relativamente elevada e a existência de forte capacidade de produção ociosa, somente 

8  A teoria da inflação estrutural se opõe à tese dos monetaristas, principalmente na época do Fundo Monetário 
Internacional, que se considerava que a inflação tinha sua origem  num excesso da demanda que era necessário 
ser  reprimida  por  uma política  da  oferta  de moeda  restritiva.  A  Cepal  considerava  que  as  estruturas  agrárias 
concentradas explicava o essencial da alta  dos preços. A contribuição de Furtado foi mostrar que no setor industrial 
a inflação e a deformação dos preços relativos provêm da insuficiência da demanda
9  Supondo que nesse último setor,a inflação tenha ocorrido , o que não necessariamente se confirma ,já que o 
Estado é fortemente presente no setor de bens intermediários e energéticos,  pode-se praticar  uma política  de 
preços que não repercutem  no aumento dos custos. Ver supra.
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encontravam explicação cientifica e pouco convincente nos neoclássicos (uma demanda muito 
elevada, que seria conveniente diminuir e um má alocação de recursos que seria preciso corrigir 
por uma especialização segundo as vantagens comparativas).

A tese da Cepal dos anos sessenta e setenta permite compreender um duplo paradoxo: 
as empresas escolhem técnicas intensivas em capital, enquanto que, globalmente os países são 
“pobres”  em capital  e “ricos”  em mão de obra, contrariamente ao que afirma o pensamento 
dominante.  Trata-se  de  uma  escolha  pressionada  pois  coerente  com  os  objetivos  de 
maximização de lucro das empresas privadas. Porém, “pobres” em capital estas economias o 
desperdiçam,  afetando  a  rentabilidade  por  capacidades  ociosas  importantes.  A ênfase  é 
colocada sobre a rigidez vinculada à distribuição de renda  particularmente desigual.
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B. Discussão desta Tese

A argumentação que acabamos de salientar nos leva a dois comentários: o primeiro 
trata da intervenção do Estado e o segundo da adaptação de uma parte da demanda final às 
condições da oferta provocada pela emergência de um novo regime de crescimento.

B.1. As lógicas de valorização do capital se diferenciam nos dois casos e a queda da 
rentabilidade não provoca os mesmos efeitos sobre o investimento.

A  propriedade  das  empresas,  quer  seja  nacional  ou  estrangeira  no  setor  de  bens 
consumo duráveis, mas também, em parte, no setor produtor de bens de capital é principalmente 
privada.  As dificuldades crescentes encontradas deveriam suscitar  uma redução da taxa de 
investimento  que  algumas  medidas  podem  atenuar:  manipulação  do  câmbio,  protecionismo 
crescente, rigor salarial e ajuda direta ou indireta do Estado. No setor de bens intermediários e, 
parcialmente, no de bens de equipamento, a propriedade é sobretudo pública10. O crescimento 
dos  custos  unitários  e  a  incapacidade  de  repassar  integralmente  este  crescimento  para  os 
preços  se  traduzem  numa  redução  da  rentabilidade.  Entretanto,essa  rentabilidade  é 
freqüentemente desconectada do investimento das empresas privadas. A relação rentabilidade – 
investimento não é a mesma nos dois casos. Os investimentos públicos obedecem às razões 
estratégicas  e  o  Estado socializa  as perdas  eventuais,  ou as  insuficiências  do lucro.  Assim 
sendo,  o  Estado  não  estabelece  exclusivamente  uma  lógica  de  ajuda  às  empresas  pouco 
eficazes, como os defensores de uma diminuição da presença do Estado na indústria nos levam 
a acreditar. Obedece também a uma política industrial visando oferecer às empresas privadas 
preços mais baixos do que os autorizados pelo mercado11. Trata-se, neste caso, de uma “aposta 
10  Observamos que sem a intervenção do Estado nestes setores pesados (indústria, energia, transportes e infra-
estrutura)  esses  provavelmente  não  teriam  surgido.  Principalmente  se  consideramos  que  as  dimensões  dos 
investimentos são muito importantes e a centralização do capital é impossível nessas economias em função  dos 
mercados financeiros pouco desenvolvidos, quando eles existem.
11  Para descrever este processo, os marxistas utilizavam quase sempre a expressão de desvalorização do capital, 
ou de depreciação. A depreciação do capital é interessante de um ponto de vista teórico. Para alguns economistas, 
particularmente os que fazem parte do movimento comunista, esta depreciação é de natureza a alimentar uma 
super acumulação do capital. Para outros economistas, a intervenção do Estado faz parcialmente “ofício de crise” e 
graças  a  isso,  o  novo  capitalismo  teria  sucedido  o  capitalismo  nos  anos  quarenta  e  cinqüenta  nos  países 
desenvolvidos.  Esta  intervenção  permite  que  uma  desvalorização  suave  do  capital  ocorra  no  lugar  de  ser 
bruscamente  desvalorizada  com  a  crise.  Segundo  a  análise  marxista,  ao  reestruturar  segmentos  inteiros  do 
aparelho  de  produção,  a  crise  desvaloriza  e  deprecia  segmentos  inteiros  do capital  e  permite  com isso,  uma 
retomada de melhores condições de valorização do capital. Entende-se, então, que a intervenção do Estado tenha 
prevenido certas crises viabilizando essas depreciações sem que elas tivessem que passar por uma situação de 
crise. No exemplo das economias subdesenvolvidas, semi-industrializadas, estamos em face de algo  mais profundo 
do que esta função anticíclica do Estado. Este último funde partes inteiras da industria básica e de bens de capital 
que, sem a sua intervenção, não surgiria  espontaneamente  Desenvolvemos esta teorização a partir de trabalhos 
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na nova estrutura” cujo custo pode ser avaliado (o que não foi o caso, de uma maneira geral, 
nessa  época)  e  cujo  benefício  visa  tornar  as  empresas  privadas  dinâmicas,  graças  a  uma 
depreciação  do  capital  público.  As  eventuais  perdas,  ou  então  os  lucros  insuficientes  das 
empresas públicas se transformam em ganho para as empresas privadas. A desconexão parcial 
entre a alta dos custos unitários e a alta dos preços pode assim, ser interpretada como uma 
subvenção às empresas privadas. Compreende-se, então,  que o excesso da capacidade de 
produção no setor de bens intermediários, com predomínio da propriedade pública, não provoca 
necessariamente   uma  diminuição  dos  investimentos,  estes  obedecem a  uma  outra  lógica, 
próxima de um certo voluntarismo político, traduzidos em certos casos, pelo estudo Colbertista 
da industrialização e das relações públicas-privadas, sem que o custo real tenha sido geralmente 
avaliado, assim como se pode observar no Brasil, nos anos 60 e 70, após o golpe de militar.

B.2. A demonstração teórica da tese da estagnação baseia-se na diferença crescente 
das  dimensões  optimais  das  capacidades  de  produção  necessárias  para  produzir  bens  de 
consumo duráveis e de capital, e das dimensões das demandas (da classe média, mas também 
de  investimento)  .  A  análise  é  feita  em termos  relativos,  quando  se  considera  a  demanda 
(concentração vertical de renda) mas em termos absolutos, quando é estudada a oferta. Existe, 
então,  um problema de  não  homogeneidade  no  raciocínio.  Ela  deveria  ser  feita  em termos 
absolutos de duas maneiras.  A demonstração permaneceria pertinente,  se as evoluções em 
termos relativos desses produtos correspondessem sempre às evoluções em termos absolutos. 
Isso não é necessariamente o caso. De fato, considerando o mesmo nível de desigualdade, a 
renda dos trinta por cento de uma população muito importante de um país não têm a mesma 
dimensão que  a  renda  dos  trinta  por  cento  de  uma população menor  de um outro  país.  A 
dimensão da demanda da classe média não é a mesma nos grandes países latino-americanos: 
no Brasil, no México, até mesmo na Argentina. Apesar das desigualdades muito importantes nos 
dois primeiros12,  suas respectivas economias têm,entretanto ,  um mercado para uma grande 
parte de bens duráveis, comparáveis a um número importante de  países europeus. Mas isso 
não é o caso do Chile ou da Colômbia, por exemplo, países cuja população é menor, o grau de 
desigualdade é elevado e o nível de renda média per capita está situado a níveis comparáveis. A 

da escola alemã dita da derivação em Mathias e Salama (1984).
12 A Argentina nessa época conhece uma renda média per capitã muito mais elevada do que a observada nos 
outros  países,  e  uma  distribuição  das  rendas  muitos  menos  desigual.  A  fraqueza  relativa  dessa  população, 
comparada com a do Brasil ou do México, não se traduz, no entanto, por uma fraqueza absoluta da demanda de 
bens de consumo durável. É preciso procurar em outros setores as causas profundas da longa desindustrialização 
que este país conheceu a partir de 1976 (golpe de Estado, governo não Colbertista, monetarismo), mesmo que se 
possa considerar que desde o final dos anos sessenta sejam postos no setor dos bens duráveis problemas ligados a 
uma valorização insuficiente do capital.

11



confrontação destas demandas respectivas com a oferta não se traduz, portanto, da mesma 
maneira em termos de capacidades de produção ociosas, de crescimento de custos, de aumento 
de preços e de manutenção das margens. 

Esta análise produz, assim, um deslize: ela trata a demanda destes produtos em termos 
relativos (pois dependendo da evolução da distribuição das rendas) como se sua demanda e 
oferta  (dependendo  da  tecnologia  externa)  fossem  significativas  em termos  absolutos.  Esta 
crítica lógica pode ser atenuada de um ponto de vista empírico quando nos setores dinâmicos, 
produzindo bens de consumo duráveis e bens de equipamento, a situação de “partida” está em 
equilíbrio  e  esta  situação é  rompida em seguida:  o diferencial  de ritmo de crescimento das 
dimensões da oferta e da demanda destes produtos gera capacidade de produção excessiva 
que se traduz por uma alta dos custos e uma dificuldade crescente de manter suas margens de 
lucro. Este é o caso quando as restrições tecnológicas se fazem cada vez mais sentir e que o 
progresso  técnico  imposto  do  exterior  implica  aumentos  substanciais  das  capacidades  de 
produção ótima. Estamos, então, na presença de um conflito entre as economias de escalas 
internas fortes para essa categoria de produto, nessa época13, e de uma distribuição de rendas 
cada vez mais desiguais, cuja dimensão absoluta da demanda para estes produtos específicos 
não segue a dimensão da oferta.

Estas críticas e comentários remarcam de fato a necessidade de considerar sobretudo 
as condições de valorização do capital. Analisando o processo de industrialização com a ajuda 
dos ciclos do capital, compreende-se que o crescimento dos custos unitários e a conseqüente 
queda da valorização possam ser  superados se  as  condições  de trabalho  mudam (salários 
reduzidos, organização diferente de trabalho). O “milagre” econômico brasileiro dos militares, no 
fim dos anos sessenta e nos anos setenta (a industrialização “a marcha forçada”) se explica, em 
parte,  em função  dessa  baixa  do custo  do  trabalho e  ,em parte,  pela  ideologia  Colbertista, 
nacionalista e industrialista desses militares, ideologia não presente na Argentina, na mesma 
época. É o tema do próximo ponto.

13 Estas diferenciam, também, segundo os bens duráveis. A produção de certos bens necessita de uma dimensão 
tal que ela não pode ser empregada na maioria desses paises. Essa heterogeneidade, importante segundo os bens 
duráveis,  não  foi  suficientemente  considerada  por  essa  corrente.  Constata-se,  desde  os  anos  noventa,  uma 
“proletarização” de certo bens de luxo, mais ou menos elevada segundo os produtos, apesar das desigualdades 
importantes  na  distribuição  da  renda.  Os  refrigeradores,  as  televisões,  incluindo  coloridas,  por  exemplo  são 
acessíveis a uma fração muito importante da população pobre (S. Rocha, 2003, Barros de Castro, 2004). Esta longe 
de ser  o caso do setor automobilístico.
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B.3.  O  milagre  brasileiro  durante  a  ditadura  invalidou  a  tese  da  estagnação?  As 
economias latino-americanas eram relativamente fechadas nos anos setenta. Os trabalhadores 
pouco ou não qualificados não faziam parte da demanda efetiva para os bens duráveis. Seus 
salários representavam exclusivamente um custo e não representavam demanda para esses 
produtos. Uma política Keynesiana redistributiva somente tem efeitos negativos na dinâmica do 
setor de bens de consumo durável (o custo unitário do trabalho aumenta, mas a demanda não 
cresce), tamanha é a diferença entre as remunerações dos trabalhadores e das classes altas e 
médias14.  Inversamente,  uma  redução  do  poder  de  compra  desses  trabalhadores15 e  um 
aumento do peso das classes médias na distribuição das rendas16 dinamizam o setor de bens de 
consumo duráveis, porém torna mais apático o desempenho do setor de bens de consumo não 
duráveis, os operários sendo, ao mesmo tempo, um custo e uma demanda. Na medida que os 
setores  de  alta  intensidade  capitalística  adquirem importância  relativa,  a  formação social  se 
densifica. O círculo virtuoso é assim o produto desta acumulação que se torna de novo possível 
no  setor  dinâmico,  suscitando  efeitos  de  encadeamento  tanto  no  setor  dos  bens  de 
equipamentos como no setor de produtos intermediários. A retomada do crescimento17 deste 
setor amplia a dimensão da demanda de bens de consumo duráveis na medida que a estrutura 
de empregos favorece a utilização de uma mão de obra qualificada com maior poder de compra. 
A “verticalização” da distribuição de renda, analisada anteriormente, ou de um outro modo, a 
diferença típica entre as rendas salariais tende a se acentuar, aumentando o peso da classe 
média e a sua demanda por bens duráveis. O regime de crescimento é excludente, caracterizado 
de terceira demanda (Salama, 1976) para sublinhar sua especificidade:  harmonizar o consumo 
das classes médias com o setor de bens duráveis18.

14 Não se trata de uma definição sociológica das classes médias, mas de uma decomposição da formação social, 
por extrato de renda comum nas análises que fazem os cientistas latino-americanos.
15 Cinqüenta por cento durante o primeiro ano da ditadura obtido essencialmente pela erosão do poder de compras 
devido à inflação.
16 O impulso do setor dos bens de consumo durável, possível em função da redução do custo unitário do trabalho, 
gera ainda mais empregos qualificados porque se trata de industrias mais capitalísticas que precisam de um numero 
mais  importante  desse  tipo  de  trabalhadores.  A  esta  transformação  do  espectro  de  qualificações,  ao  qual 
corresponde mais ou menos uma mudança do espectro da renda depositada, é preciso acrescentar um segundo 
fator. O aumento dos bens de consumo duráveis demanda em geral, iniciativas de marketing, de publicidade, de 
serviços em geral e uma política de créditos em médio prazo. Nesses “novos setores”, a parte relativa da classe 
media  é  também muito  importante.  Existe  então  diretamente  e  indiretamente  uma transformação  da  curva  de 
Lorents, em favor das classes medias, provocada pelo impulso desse tipo de industria.
17 Lembramos que não se trata de uma solução técnica  foi preciso uma ditadura e a forte repressão para remodelar 
a distribuição de renda em favor das classes médias, em detrimento imediato de mais de sessenta por cento da 
população.
18  Classes médias (3) frente às classes “baixas”(2) e a demanda de investimento(1); bens de consumo duráveis (3) 
frente aos bens de consumo não duráveis (2) e dos bens de investimento(1).
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O caráter excludente desse regime está vinculado a sua capacidade de excluir a maioria 
da  população  dos  benefícios  de  crescimento.  Um  paradoxo  facilmente  compreensível,  o 
crescimento substancial de certos países, como o Brasil, permitiu que a desigualdade crescente 
de renda se traduzisse por uma diminuição da pobreza19. O Brasil, de alguma forma, inaugura 
uma via que será escolhida posteriormente pela  China:  forte  crescimento,  forte aumento da 
desigualdade, diminuição da pobreza. Esse processo se tornou possível, no Brasil, graças a um 
fator: o aumento das desigualdades foi viabilizado com o aparecimento da ditadura. Existe um 
fator extra-econômico na origem do processo, ao contrário da China, onde este fator pré-existe 
(já existe). Somente depois o encadeamento descrito se desenvolve20.

C. O papel exercido pelas capacidades de produção nos estudos Kaleckianos.

Neste artigo, não podemos apresentar os diferentes modelos diferentes próprios a estes 
estudos. Acabamos de ver que a escola estruturalista coloca como ponto importante o aumento 
da  capacidade  de  produção  ociosa.  É  a  mesma  coisa,  nestes  estudos,  mas  aqui  o  papel 
exercido, não é exatamente o mesmo. Ele depende do grau do monopólio, para Kalecki,  do 
poder  de  oligopólio,  para  Stendl  e  da  distribuição  de   renda  ,  para  Dutt.  Diferentemente, 
entretanto, dos estruturalistas, este estudo é percebido sobretudo a partir do conflito distributivo, 
do  crescimento  das  desigualdades,  e  pouco,  ou  de  jeito  nenhum,  a  partir  do  seu  grau  de 
desigualdade21

A análise Kaleckiana demonstra que o investimento depende dos lucros passados. No 
monopólio,  os  preços  são  fixados  pelas  empresas.  A  oferta  é  então,  primeira,  a  demanda, 
segunda. O mercado pode corrigir esses preços se a demanda é insuficiente, face a oferta e o 
investimento. A fixação dos preços reflete, então, uma estratégia das empresas, ela depende do 
seu poder de monopólio e tem como objetivo fortalece este poder. A sociedade é hierarquizada: 
19 Estima-se que a renda “per capita” aumentou de 220% entre 1960 e 1980 e que o índice de pobreza foi reduzido 
de  34%.  Trata-se  de  apreciação  macro  econômico,  com melhora  do  nível  de  vida  é  muito  desigual  e  certas 
categorias, ao contrário, conhecem a regressão do poder de compras. É o caso notadamente dos “sem-terra”, dos 
que  aqueles  que  o  usufruto  da  terra  não  permite  viver  e  que  emigram em direção  das  cidades,  acreditando 
encontrar a solução miséria.
20 Lembramos que esta via para reduzir a pobreza não é a única possível. Uma diminuição das desigualdades, junto 
com um crescimento mais fraco pode chegar ao mesmo resultado e com vantagem de ser ainda mais em harmonia 
com um mínimo de ética. Notamos que com um crescimento mais fraco, a pobreza na Indonésia foi fortemente 
reduzida (o crescimento “per capita” foi de 108 entre 1971 e 1987 e o declínio do índice de pobreza de 42%).
Fonte:  Banco  Mundial:  Implementing  the  wolrd  banks  strategy  to  reduce  poverty,  progress  and  change.  1993. 
Washington.
21 Mais precisamente, pode-se mostrar que o consumo dos trabalhadores, que, como diz Kaldor, são supostos não 
poupar depende das decisões em investimento e em consumo dos empreendedores.
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os empreendedores atuam em dois mercados, o de bens, onde eles fixam o preço dos bens, e o 
do  trabalho,  onde  eles  compram a  força  do  trabalho.  Os assalariados  atuam em um único 
mercado,no caso,  o  mercado  de trabalho.  Essa  hierarquização encontra-se  em Marx  e  nos 
Keynesianos:  os  capitalistas  estão  na  origem  do  processo:  eles  investem  e  fazendo  isto, 
empregam. Segundo Kalecki, “capitalistas  ganham o que gastam e os trabalhadores gastam o 
que ganham·”.

No estudo  de  Kalecki,  o  preço  depende dos  custos  unitários  diretos  “u”  (salários  e 
matéria-prima). Pode-se representar por: p = mu + np^ onde  p^ representa o preço médio no 
ramo, m e n sendo os parâmetros positivos22 que caracterizam a política dos preços da empresa. 
Então “m” e “n” refletem o poder de monopólio. Pode-se demonstrar23 que a taxa de lucro24 vai 
depender de diversas varáveis: ela varia diretamente com o “mark up” (“k”), o grau de utilização 
das capacidades de produção (“v”)  e indiretamente com a razão dos custos indiretos unitários “c 

i” (taxa de juros e dividendos) e dos custos diretos “u” (salários e matérias primas) 
   l = [(k – 1) – c i /u] v/a

onde “a”  representa  um parâmetro  positivo  proveniente  da relação suposta  entre  o  grau de 
utilização das capacidades de produção e a razão entre capital circulante e o capital total: 
V = a (kc/k)

A determinação dos lucros  reverte  um caráter  estratégico.  Ela  estimula  o lucro,  e 
assim sendo, os investimentos a serem realizados. Compreende-se assim, que a concorrência 
monopolística possa ser alterada. Porém, esta determinação depende do poder de monopólio e 
mais precisamente dos parâmetros “m” e “n”. Constata-se uma referência análoga na estrutura 
de mercado, segundo Steindl. Nestas condições oligopolísticas de funcionamento do mercado 
dos  bens,  uma  redução  da  taxa  de  crescimento  do  capital  pode  ser  compatível  com  a 
manutenção de uma margem de lucro e com um aumento das capacidades de produção ociosa. 
Tem-se  um aumento  de  subemprego  e  o  excedente  de  capacidade  de  produção  vai  pesar 
negativamente sobre o investimento que virá. A baixa taxa de acumulação seguirá um curso 
22  Quando p = p^, isto é, quando o preço da empresa corresponde ao preço médio do global das empresas do 
setor, a relação se torna p = mu + np e então p|u = m/s – n. O ratio p|u mede a capacidade de fixar um preço além 
dos custos unitários. 
23 Para uma apresentação clara da obra de Kalecki, analisada a partir das suas relações com Marx, de preferência 
que a Keynes, ver Assuero Ferreira (1996).
24 Mesmo se Kalecki reúne de maneira diferente os diferentes elementos, a taxa de lucro corresponde a de Marx. 
Já que é “o ratio” entre uma parte dos lucros brutos é da outra parte o conjunto do capital (capital fixo Kj e capital 
circulante Kc). O capital fixo  que corresponde aos bens de equipamentos e o capital circulante dos elementos 
constituindo o custo direto, isto é o salário e as matérias primas.
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cumulativo de onde resultará uma tendência à estagnação. Segundo  Dutt (1984), o investimento 
depende, ao mesmo tempo, dos “animal spirits”, da taxa de lucro antecipado (quanto mais esta 
for elevada, mais o investimento será importante) e enfim, como Steindl, da taxa de utilização 
das capacidades de produção é medida pela proporção entre a produção efetiva e a que poderia 
ser obtida com uma utilização total da capacidade de produção. O excesso de capacidade é, 
então, dada por  k  a kQ onde Q é a produção e k o estoque do capital. Temos assim:
I/K = a + br + cakQ/K     (1)

Consideramos  a, b, c, parâmetros positivos, “a” representando os “animal spirits”; “r” é 
a taxa de lucro esperado, equivalente, por hipótese, à taxa de lucro obtido.

A oferta de trabalho é igual: L = alQ   (2) 

Os capitalistas  procuram excesso  de  capacidade  de  produção  para  responder  mais 
facilmente às variações rápidas da demanda, mas como as capacidades de produção ociosas 
efetivas são superiores  às desejadas, este diferencial influi  na decisão de investir. O preço 
depende da taxa de margem “n” sobre os custos diretos, w a¡:

p= (1+ ּמ) w al  (3)25

Pode-se deduzir desta equação a equação da taxa de lucro ou seja:
r = ּמ w al Q/pK  (4) e, combinando estas duas últimas equações obtemos:
r = [(ּמ+1)/ ּמ] Q/K   (5) Quando Q aumenta, para uma taxa de margem e um estoque 

de capital dados, a taxa de lucro se eleva. Combinando (1) e (5), tem-se: 
I/K = a + [b = akc (1+ּמ)/ּמ] r   (6)

Verifica-se que o equilíbrio é obtido quando a poupança é igual  ao investimento, temos: I/K = 

a+ (b + akc (1+ּמ)/ּמ ) [a/s – b - cak (1+ּמ)/ּמ]    onde  “s” é a propensão a poupar. Demonstra-
se enfim que os efeitos na poupança da modificação de uma variável, por exemplo, o mark-up, 
deveriam ser  superiores  aos  efeitos  produzidos  no  investimento  para  que  o  equilíbrio  seja 
estável.

Após completar o modelo, Dutt analisa o que se passa no caso de mudança de uma 
das variáveis, por exemplo, um aumento do mark-up, seguida de uma baixa dos salários reais, 
produzida por uma alta de preços decidida pelos capitalistas. O método utilizado é  o da estática 
comparativa.  Supõe-se,  em  primeiro  lugar,  que  os  investidores  reajam  exclusivamente  às 

25 Como se pode observar, esta formulação  difere da de Kalecki.
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mudanças  da  taxa  de  lucro.  Eles  ignoram,  assim,  os  efeitos  de  uma  modificação  das 
capacidades de produção nas suas decisões de investir. A redução dos salários reais permitindo 
esta elevação do mark-up, conduz mecanicamente a um aumento da taxa de lucro para um 
estoque  de  capital  dado.  A  distribuição  funcional  das  rendas  mais  desigual,  em  favor  dos 
capitalistas e, em detrimento dos trabalhadores, conduz a um aumento da poupança, na medida 
em que Kaldor trabalha com a hipótese de que os trabalhadores não poupam. A poupança reage 
fortemente:  ela  aumenta  com  o  crescimento  das  desigualdades.  Nesse  exemplo,  pode-se 
considerar que o equilíbrio é relativamente estável; o investimento sendo relativamente menos 
estimulado às variações da taxa de lucro do que a poupança às variações das desigualdades. A 
produção cairá, a taxa de lucro também (equação 5) e como por hipótese, o investimento não 
depende  da  capacidade  de  produção  e  ele  não  será  afetado.  A  poupança  sendo  igual  ao 
investimento, retorna-se à posição inicial. Considera-se, atualmente, a influência da variação das 
capacidades  de  produção  utilizadas,  sobre  a  decisão  de  investir.  O  nível  mais  baixo  de 
produção, seguido pelo aumento do mark-up, exprime um aumento da capacidade de produção 
ociosa, para um certo estoque de capital dado. Este crescimento da capacidade de produção 
ociosa conduz a uma redução da taxa de investimento, da taxa de juros, e da produção. A 
alteração  da  distribuição  de  renda  consecutiva  ao  aumento  do  mark-up,  no  contexto  de 
hipóteses fortes (economia fechada, sem progresso técnico26, sem financiamento), conduz a um 
processo cumulativo levando à estagnação econômica. Não é muito difícil dinamizar o modelo e 
demonstrar que uma melhora na distribuição da renda, em favor dos trabalhadores, produz um 
crescimento mais elevado. De fato, a participação dos salários na renda é igual à yw = wL/pQ 

por definição e combinando (1) e (3), obtemos:  yw  ,Essa participação é, assim .( ּמ/ 1) /1 = 
função do mark-up. A taxa de crescimento “g” pode ser definida como sendo equivalente a l/k se 
não se considera a depreciação do capital. A partir da equação 5, deduz-se, para um mark-up 
dado, que o crescimento do estoque do capital é equivalente à taxa de crescimento da produção. 
Deste  fato,  “g”  mede também a  taxa  de  crescimento  da  produção  para  um mark-up  dado. 
Podemos deduzir, desde então, que: dI/dּמ  é sempre inferior a zero, onde resulta que dg/dּמ  é 
igualmente inferior a zero. Quanto mais o mark-up for baixo, menos desigual é a distribuição de 
renda para os assalariados e mais elevado o crescimento, e vice-versa.

II  –  Financeirização,  comportamentos  rentistas,  volatilidade  e  novas  tendências  à 
estagnação

26 Essa hipótese pode ser levantada, o progresso técnico pode ser introduzido nesse raciocínio.
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A. Inflação muito elevada, conflito distributivo e financeirização

Por numerosos aspectos, os modelos que acabamos de apresentar de forma sucinta, 
são próximos das  formalizações feitas  na  América Latina,  para  explicar   a  manutenção em 
longos períodos de uma taxa de inflação muita elevada, considerado na sua dimensão inercial, a 
passagem de um patamar inflacionário para outro, nos anos oitenta. A taxa de formação bruta do 
capital  fixo é mais fraca e a volatilidade do PIB bem pronunciada. Na maioria dos casos, a 
origem da estagnação, da regressão econômica, na maior parte desses países, não está na 
distribuição inadequada de renda face às restrições da oferta. Ela está tanto no serviço da dívida 
externa paga com os recursos internos, quanto no conflito distributivo. A inflação produz uma 
alquimia estranha: faz os mais pobres pagar,  às custas de seu empobrecimento, o serviço da 
dívida em dólar, enquanto que eles são remunerados em moeda nacional. Esta alquimia não é 
neutra  para  o  crescimento:  ela  favorece  o  aumento  da  dívida  interna  estimulando  um 
comportamento especulativo  das classes mais  elevadas e  das empresas,  em detrimento do 
investimento.

A.1 A inflação explicada pelo conflito distributivo

A fim de esclarecer certos mecanismos fundamentais, partimos de um modelo simples 
para explicar os patamares de inflação e sua passagem de um para outro. Supomos que os 
salários são completamente indexados à inflação27. Os trabalhadores atuam sobre o mercado de 
trabalho, enquanto os empreendedores atuam tanto sobre o mercado de trabalho quanto sobre o 
mercado de bens,  onde eles definem os preços.  Este  preço depende do mark-up que eles 
procuram obter. E esta taxa determina os investimentos futuros. O preço é, então, a expressão 
de uma estratégia. O sistema é, assim, concebido, desde o início, como hierarquizado porque 
um dos atores age sobre um mercado e o outro age sobre os dois. O que ele pode conceder a 
um, ele pode tentar recuperar no outro, através da alta dos preços. A originalidade do estudo 

27 O que não é o caso certamente. A força do trabalho não é totalmente assalariada, longe disso. Os salários não 
são totalmente indexados à inflação. Os assalariados se submetem mais aos efeitos negativos da inflação e da sua 
aceleração sobre o poder de compras que o  da nossa apresentação simplificada.  Os trabalhadores por  conta 
própria não recebem por definição um salário, mas uma renda em função de suas receitas, a qual depende da 
conjuntura  e  da  concorrência  entre  esses  trabalhadores,  sendo  essa  concorrência  função  do  número  de 
trabalhadores. Quando a conjuntura se torna desfavorável e se mantém por um determinado período, o que foi o 
caso na década dita perdida, e quando a concorrência é estimulada por entrada no mercado informal de um grande 
número de trabalhadores que perderam os seus empregos formais, a possibilidade de repercutir sobre os preços de 
vendas  é mais aleatória. As receitas caem e suas rendas se reduzem na mesma proporção.
Isto explica o fato dos trabalhadores pobres serem os mais fortemente afetados pela inflação. A literatura sobre a 
questão é abundante. Ver nosso livro P. Salama e J. Valicr (1990).
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Kalecki-estruturalista baseia-se sobre três aspectos: é imediatamente monetário, os agentes são 
hierarquizados e privilegia a oferta. Os empreendedores definem o preço que eles desejam obter 
em função da estratégia de investimento adotada. Este estudo é macroeconômico e de curto 
prazo. Presume-se, enfim, a utilização plena da capacidade de produção (estas três hipóteses 
podendo ser suprimidas) e a falta de progresso técnico.

A evolução dos salários reais médios depende de três fatores: do índice de inflação no 
período; da duração do período em que o salário não é submetido à indexação; e do salário 
inicial. Quanto mais a inflação é elevada, mais o salário real médio baixa pois, existe a perda do 
poder de compra, durante todo o período em que não é indexado à evolução dos preços. No 
final do período, o salário real atinge um nível baixo e reencontra seu nível inicial graças ao 
processo de indexação. A indexação, mesmo a 100%, não permite conservar o salário real no 
nível inicial, exceto se o período de não indexação é nulo e que a indexação é instantânea28. 
Caso contrário, quanto mais curto é este intervalo para uma dada taxa de inflação, menos o 
salário real médio cairá.

Quando o conflito distribuitivo é neutralizado (os trabalhadores aceitam a redução de 
salário real médio) e o “mark-up” fica constante, a inflação torna-se inercial: sua taxa é estável e 
regular. Ela pode se situar em um nível elevado, estabilizada num determinado patamar. Se por 
outro lado, os empreendedores se submetem a uma redução deste “mark-up” em função de um 
choque exógeno (maxidesvalorização), eles procurarão estabelecer suas margens aumentando 
os preços. Nesse caso, a inflação não é mais regular. A taxa de inflação exprime a evolução do 
conflito distributivo. Para ser mais preciso, “a taxa de inflação exprime a divergência entre a 
necessidade  de  obter  uma  certa  taxa  de  financiamento  correspondendo  ao  montante  do 
investimento desejado e à taxa do salário real, do lado dos empreendedores. A taxa de inflação 
exprime  também  a  divergência  entre  o  salário  real  existente  e  o  desejado,  do  lado  dos 
assalariados. De onde quer que se esteja, a taxa da inflação exprime em essencial a evolução 
do conflito distribuitivo. O papel da inflação é de tornar compatível “ex-post” a distribuição das 
rendas, que, “ex-ante”, não permitia o equilíbrio no mercado dos bens” (Ramos, 1992, p. 67). Se 
existe  retomada  do  conflito  distributivo,  a  inflação  passa  a  um  novo  patamar  superior  e 

28 Isto seria o caso, por exemplo, se o salário fosse indexado a uma divisa.
A evolução de uma divisa sendo um bom indicador da taxa de inflação, o salário real ficará constante. Entretanto, 
duas observações devem ser feitas: os salários foram raramente indexados à evolução de uma moeda estrangeira, 
exceto quando a inflação explode e que todas as funções da moeda nacional são substituídas pela divisa principal.
Ao contrário, os produtos financeiros foram freqüentemente indexados à evolução de uma divisa com o objetivo de 
torná-los atraentes quando os patamares inflacionistas se sucedem de maneiras cada vez mais próximas, é que a 
curva  do aumento  de preço  adquire  uma forma exponencial,  a  progressão  da  divisa  exprime  mais  a  inflação 
esperada  do  que  a  passada  de  forma  que  a  indexação  enriquece  os  que  detêm  os  títulos  indexados. 
Desenvolvemos este conjunto de questão no P. Salama e J. Valier (1990, 1994).
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permanece  neste  nível,  até  que  o  conflito  distributivo  seja  neutralizado.  Entretanto,  os 
trabalhadores podem desejar manter seu poder de compra, exigindo que o salário nominal deles 
seja mais elevado, ou procurando obter uma redução do intervalo onde suas rendas não sejam 
indexadas. Esta ação pode suscitar uma reação dos empresários que, desejando manter seus 
“mark  up”,  agem  no  mercado  dos  bens,  elevando  ainda  mais  os  preços,  para  anular  as 
concessões feitas no mercado de trabalho. O círculo vicioso é iniciado. A inflação entra num 
processo que pode ser explosivo29.

A.2. A inflação, a financeirização e a queda da taxa de investimentos

No início  dos  anos  80,  o  México  não  pôde  mais  pagar  sua  dívida.  Os mercados 
financeiros  internacionais  reagiram  de  maneira  extremamente  abrupta:  os  países  latino-
americanos, assim como vários países asiáticos, não puderam mais ter acesso aos créditos 
internacionais,  exceto  se  eles  assinassem  uma  “carta  de  intenção”  do  Fundo  Monetário 
Internacional. Eles deviam a partir de então financiar  uma parte substancial do serviço de suas 
dívidas a partir de seus próprios recursos, negociando amortização  do principal com o FMI. Para 
isto, eles deviam exportar mais e obter um saldo líquido positivo de seus balanços comerciais e 
assim,  promover  uma  política  de  austeridade  (redução  drástica  das  despesas  públicas, 
maxidesvalorização). No total, as exportações ultrapassaram as importações em torno de trinta 
por  cento  e  o  serviço  da  dívida  representou  entre  dois  e  cinco  por  cento do  conjunto  das 
riquezas produzidas (PIB),  de acordo com os paises e os anos, ou seja, mais do que foi imposto 
à Alemanha, após a primeira guerra mundial, pelo tratado de Versalles, estipulado por Keynes, 
em titulo das reparações da guerra.  Os fluxos líquidos de capitais foram invertidos: a América 
Latina passou de importador para exportador líquido de capitais.

A transferência líquida negativa é assimilada a um excesso de poupança, excesso não 
permitindo um financiamento do investimento já que ele é utilizado para financiar o serviço da 
dívida. Este excesso de poupança provoca uma insuficiência de consumo, e assim sendo, uma 
baixa  da  demanda  efetiva.  Numa  interpretação  Keynesiana,  poder-se  acrescentar  que  esta 
demanda  efetiva  reduzida  produz  efeitos  negativos  nas  expectativas  dos  empreendedores 
causando uma queda do investimento.

O preço a pagar é extremamente elevado: depressão durante dez anos,  causada, 
sobretudo pela redução de despesas públicas, diminui a motivação de investir, hiperinflação em 
vários países, devido às desvalorizações massivas, aumento da pobreza e das desigualdades. 

29 Para uma demonstração matemática, ver J. Ros (1994).
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Neste contexto, quanto maior o nível de pobreza maior a submissão aos efeitos da inflação. O 
serviço da dívida externa é uma despesa, devendo ser orçamentada por dois motivos: uma parte 
importante da dívida total é pública, o risco de mudança de dívida privada é, freqüentemente, 
assumida pelo estado. O problema a ser resolvido é o seguinte: como se apropriar das divisas 
liberadas pelas desvalorizações para financiar o serviço da dívida externa, levando em conta que 
não é possível aumentar a taxa da poupança global.

As  maxi-desvalorizações,  associadas  à  manutenção  de  uma  política  protecionista 
visando liberar um saldo positivo da balança comercial e a produzir as divisas necessárias, para 
o serviço da dívida externa, estimulam a alta dos preços em níveis muito elevados e aumentam a 
poupança forçada,  atingindo essencialmente,  as classes mais  modestas  que não podem se 
proteger integralmente da inflação.

Dado que a indexação de suas rendas, com relação aos preços, é parcial e “ex post”. 
Elas constituem,  o  que os economistas  latino-americanos neo-estruturalistas denominam um 
“choque  de  oferta”.  O  estado  emite  títulos  públicos  cujas  taxas  são  indexadas  à  inflação 
passada, em seguida, da inflação antecipada (isto é, a taxa de câmbio, cotada no paralelo, é o 
melhor indicador da inflação futura). E portanto, é o contexto hiper inflacionista criado que torna 
atraente  os  títulos  do  tesouro  emitidos  pelo  estado  para  financiar  a  compra  de  divisas  e 
assegurar o serviço da dívida externa. A compra destes bônus pelas classes ricas da população 
os enriquece à medida que a indexação dos preços é “ex ante”  (quanto mais a aceleração da 
degradação  da  taxa  de  câmbio  paralela  é  importante,  menos  a  credibilidade  na  política 
governamental  é  forte;  mais  a  antecipação  da  aceleração  da  alta  dos  preços  é  forte,  mais 
elevadas são as  taxas de juros  e  mais  os  ganhos são  elevados).  A alquimia consistindo a 
transformação da poupança forçada em moeda local numa poupança em divisas se realiza ao 
preço de uma pobreza absoluta da maioria e do enriquecimento absoluto de uma minoria num 
“jogo” de soma nula. A transferência de parte da poupança interna pode se realizar, porém isto 
só se torna possível, porque um processo de poupança forçada se desencadeou ao preço da 
dolarização mais extensa. Tudo se passa como se fosse a poupança forçada (moeda local) que  

financiasse o serviço de divida externa (em dólares), tanto, que a taxa de poupança voluntária 
não aumenta.

A dívida externa cria, então, uma dívida interna dificilmente controlável, e cada vez 
mais lucrativa para os bancos e para uma pequena fração da população.
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Os títulos públicos são preferidos cada vez mais do que o investimento produtivo. Eles 
são lucrativos. O contexto de depressão econômica se exprime numa valorização do capital” 
cada vez mais difícil. Assiste-se a um financiamento perverso das empresas por duas razões: 
por  um lado as aplicações são cada vez mais  lucrativas  que o Estado tem dificuldades de 
administrar o serviço dessas dívidas; por outro lado, a valorização do capital é profundamente 
afetada  pelo  contexto  depressivo,  produzido  por  transferência  de  capitais  e  pelas  políticas 
acionadas para chegar a este fim. A divisão entre o investimento e as aplicações, cada vez mais 
especulativas e visando a um número restrito de produtos financeiros tem tendência a se tornar 
cada vez mais rentável  a curto prazo, e mais atraente, devido aos riscos consideráveis dos 
engajamentos a longo prazo, quando a hiper inflação se mantém em níveis elevados e podendo 
se desenvolver. O índice de investimentos cai, sobretudo nos períodos de crise aberta.

Este período se caracteriza por um crescimento de desigualdades, um aumento da 
pobreza e da extrema pobreza, provocadas pelo processo hiper inflacionista, o retorno de formas 
arcaicas de exploração da força do trabalho (aumento da jornada de trabalho, pela multiplicação 
de empregos,  quando era possível, a fim de sobreviver). O crescimento  per capita é nulo no 
melhor dos casos (com exceção da Colômbia) e no pior dos casos, negativos, mesmo sendo 
caracterizado por uma volatilidade muito importante. A taxa de investimento cai. A tendência à 
estagnação, num longo período se manifesta. A palavra é aliás, provavelmente, inapropriada 
tanto  a  crise  é  profunda.  A  “decadência  econômica”  convém  melhor.  Ela  se  explica  por 
mecanismos diferentes dos analisados anteriormente. A distribuição das rendas tem um papel 
importante, porém muito mais através do conflito distributivo do que ao nível das desigualdades. 
A capacidade de produção ociosa tem um certo impacto negativo sobre as decisões de investir, 
como na análise da tendência à estagnação, porém, elas têm uma  outra origem: elas são, ainda 
mais, o produto de políticas recessivas (políticas orçamentária e monetária) implementadas pelo 
Estado para financiar os serviços de suas dívidas externa e interna, tornadas insustentáveis, do 
que da eventual inadequação das dimensões das demandas e das ofertas de bens de consumo 
duráveis e de produção. A longa crise, a decadência econômica, é, inicialmente, o produto das 
políticas macro-econômicas do Estado. Essas políticas criam um contexto favorável para uma 
financeirização  crescente  das  empresas,  que  preferindo  os  títulos  aos  investimentos,  num 
contexto depressivo, antecipam a crise iniciada pelo Estado. Paralelamente, a poupança das 
classes dita alta, e das classes médias, se orienta, cada vez mais, para a compra destes títulos. 
As classes altas, como objeto de especulação e as classes médias, como “meio” de “precaução”; 
a  fim  de  preservar  melhor  o  poder  de  compra,  no  lugar  de  alimentar,  pelos  circuitos  de 
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intermediação, uma demanda de investimento, de qualquer forma, ausente. A finança, estando 
ausente  dos  mecanismos  que  explicam  a  tendência  à  estagnação  dos  anos  setenta 
desempenha um papel central. Este papel será confirmado no período pós-inflacionista, porém 
os mecanismos implementados são profundamente diferentes.

Em  resumo,  a  estagnação  econômica  dos  anos  oitenta  não  se  explica  por  uma 
desproporção  entre  a  demanda  e  a  oferta,  que  resultaria  num  excesso  de  capacidade  de 
produção. Não se explica também, por um aumento do “mark-up” na indústria, provocando um 
aumento das desigualdades e de um lento crescimento via, excesso de capacidades. Explica-se 
pelos efeitos produzidos pela transferência líquida de capitais: as maxi-desvalorizações têm, ao 
mesmo tempo, um efeito negativo sobre o “mark-up”, e um efeito descartável pela modificação e, 
num sentido recessivo do contexto macroeconômico, acentuam o processo inflacionista. A busca 
para  conservar  este  “mark-up”  alimenta  ainda  mais  a  alta  dos  preços  e  aumenta  as 
desigualdades de renda. A taxa de lucro na indústria, baixa por causa da alta de custos diretos 
ligados às importações mais  dispendiosas e o aumento da capacidade de produção ociosa, 
provocada pela política econômica do Estado; uma distribuição de rendas mais desigual e uma 
redução do nível absoluto de renda de noventa por cento da população. O “trade off” em favor 
das atividades financeiras se acentua tornando cada vez mais difícil as saídas da crise.

B. Finanças, volatilidade e tendência à estagnação ondulatória.

As principais características da evolução das economias latino-americanas desde os 
anos  noventa  são:  taxa  de  investimento  modesto,  desigualdades  situadas  a  níveis  muito 
elevados, taxa de crescimento médio moderado, se não for fraca, volatilidade importante mas 
inferior  a  dos  anos  oitenta.  Nas  economias  asiáticas  observa-se  há  várias  décadas  baixas 
desigualdades, taxa de formação bruta do capital fixo elevado, crescimento forte e pouco volátil.

Os  estudos  estagnacionistas  analisados  atribuem  ao  excesso  de  capacidade  de 
produção, de uma forma ou de outra, um papel primordial. Na verdade, o que parece caracterizar 
as economias latino-americanas, desde o fim das fortes inflações, é muito mais a insuficiência 

das capacidades de produção. Enfim e sobretudo, estes estudos não consideram a dimensão 
financeira. Acabamos de observar a importância dessa dimensão ao longo dos anos oitenta. 
Num contexto não inflacionista, seu papel será diferente.
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Nestes  dois  aspectos  –  excesso  de  capacidade  e  finanças  –  esses  limites  não 
constituem obstáculos anuladores. A distribuição desigual das rendas imprime comportamentos 
com  tendências  rentistas.  O  serviço  da  dívida  externa  e  interna  alimenta  o  processo  de 
financeirização. A finança serve muito pouco ao investimento e este é efetuado sobretudo pelo 
auto-financiamento. Neste contexto o recuo do Estado do setor produtivo não ajuda a estimular a 
realização de grandes projetos e a contrapor as tendências rentistas do regime de crescimento; 
muito pelo contrário, a emissão de títulos públicos, alimenta esse processo.

B1. A Finança com duas faces na América latina?

De uma maneira geral, o período atual se caracteriza pela predominância do mercado 
financeiro  sobre  os  outros  mercados.  Este  impõe,  de  alguma  forma,  as  condições  de 
rentabilidade mínima requeridas no mercado de bens, e conseqüentemente, a realização destas 
condições só é possível se o mercado de trabalho e as formas de emprego se inclinam a estas 
novas exigências. De uma forma mais precisa, o domínio das finanças não se faz exatamente da 
mesma  maneira  nas  economias  desenvolvidas  e  nas  economias  emergentes.  A  economia 
mundial é estruturada e hierarquizada, as grandes praças financeiras do centro dominam, sem 
que isto possa significar, entretanto, que não haja espaço para as da periferia se desenvolverem, 
como mostram os  exemplos  de Singapura,  Hong Kong e  no  futuro  próximo,  provavelmente 
Xangai.  Entretanto,  as praças  latino-americanas e  o  sistema bancário,  têm, para isto,  ainda 
dimensões modestas. O domínio do financeiro sobre o real não é, entretanto, fraco, muito pelo 
contrário.
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Quadro 2
As vias e os meios pelos quais a finança impõe seus imperativos no produtivo são 

diversos e se combinam diferentemente, segundo os setores e a conjuntura: 
- Ou trata-se de um “trade off”,  a empresa investindo cada vez mais nos produtos 

financeiros e reduzindo, relativamente, seu esforço no investimento da produção,
- Ou, mais freqüente, ela se submete às restrições da rentabilidade extremamente 

elevadas da parte de seus principais acionários que podem ser fundos de investimentos, cujo 
objetivo é, no curto prazo, obter ganhos e real progressão – e distribuir a estes acionários 
dividendos oriundos desses ganhos.

Se a empresa não consegue elevar seus ganhos, sua cotação na bolsa cai e ela se 
encontra em perigo. Que ela baixe ou cresça, sua cotação torna-se o objeto de especulação 
que  contrariamente  ao  que  se  poderia  pensar  não  constituem um jogo  de  soma nula.  A 
restrição  financeira  é,  desde  então,  o  ponto  em  que  certas  empresas  cotadas  na  bolsa 
decidem deixar o mercado financeiro, e este lhes custando ainda mais do que lhes beneficiam.

Ou a partir  de um endividamento massivo, no contexto das fusões/ aquisições; as 
empresas foram particularmente importantes nestes últimos quinze anos.  O endividamento 
pressiona fortemente as empresas a procurar uma taxa de rentabilidade elevada, em resposta 
às novas exigências das finanças. Se a empresa não consegue atingir suas performances, sua 
capitalização baixa e a razão endividamento sobre capitalização se deteriora, o que a situa 
num “circulo vicioso” acentuando em retorno às restrições de uma progressão rápida de seus 
ganhos, de uma redução de suas dívidas, em detrimento de seus investimentos a longo prazo 
e de sua atividade de pesquisa para quebrar o círculo. O investimento insuficiente e a pressão 
de valorização forte constituem uma equação difícil  cuja solução reside na capacidade da 
empresa em reduzir a progressão dos salários, a obter uma baixa absoluta da massa salarial, 
jogando com o emprego, a impor, ainda mais flexibilidade funcional a fim de obter, ao mesmo 
tempo, uma progressão rápida da produtividade do trabalho desvencilhada da evolução dos 
salários.

Ou enfim, em certos países, sobretudo, o endividamento devido a créditos efetuados 
com taxas exorbitantes é considerável e encontra-se no caso anterior. 

A expansão das atividades  financeiras não é de natureza parasitária. De uma forma 
geral,  as empresas agem num ambiente  macroeconômico sobre o  qual  elas têm, em geral, 
pouco domínio e agem igualmente num contexto de informação incompleta. A complexidade da 
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produção, hoje aumenta a incerteza no que diz respeito à rentabilidade dos projetos. A cobertura 
destes novos riscos conduz ao desenvolvimento de produtos financeiros, igualmente complexos. 
Com relação a isto, o mercado financeiro permite o impulso de novas tecnologias e assegura, 
em conseqüência, a conversão do aparelho de produção em direção à fabricação de produtos 
industriais  cada  vez  mais  sofisticadas  criando  produtos  financeiros  adaptados  ao  risco.  As 
exportações de produtos complexos necessitam, não somente da intervenção dos bancos e a 
montagem  de  um  “package”  financeiro  complexo  e  original  como  também  a  utilização  de 
produtos financeiros derivativos, devendo cobrir uma série de riscos, como no qual o do câmbio. 
Assim,  a  complexidade  do  mercado  financeiro  é,  em  certa  medida,  a  conseqüência  da 
complexidade da produção. Esta complexidade financeira se amplia com a liberação financeira 
(desenvolvimento, desintermediação  e desregulamentação).  Ela tem certo um custo, porém, 
permite um lucro superior a este custo. O desenvolvimento das finanças, o impulso dos produtos 
financeiros sofisticados permitem “in abstracto”  o desenvolvimento do capital  pois o ciclo do 
capital  somente  se  processa  se  as  atividades  financeiras  permitem  o  capital  produtivo  se 
valorizar. O impulso do setor industrial necessita de um desenvolvimento mais proporcional do 
que o do setor financeiro devido à complexidade crescente dos produtos e dos riscos crescentes 
incorridos.

Como Janus,  as finanças  têm duas faces:  um lado virtuoso,  quando ela  facilita  a 
acumulação, e um outro parasitário, quando se desenvolve em detrimento da acumulação. Estas 
duas faces coexistem, uma prevalecendo sobre a outra e vice e versa, segundo os períodos, o 
ambiente  macroeconômico  (distribuição  das  rendas,  tipos  de  inserção  na  economia  mundo, 
relações  com  as  economias  desenvolvidas  e  os  mercados  financeiros  internacionais).  Na 
América Latina, a face parasitária do Janus prevalece sobre a face virtuosa.

Quando  o  lado  virtuoso  das  finanças  ganha  do  lado  parasitário,  as  atividades 
financeiras podem ser compreendidas como “indiretamente produtivas”. O desenvolvimento da 
finança é, então, tão mais virtuoso que ele gera um aumento dos patrimônios fictícios, quando o 
crescimento  da capitalização na  bolsa  é  importante:  O aumento  destes  patrimônios fictícios 
aumenta a propensão de consumir das famílias e oferece, deste fato, um campo suplementar à 
valorização  do  capital  produtivo,  o  que  se  pode  observar  nos  Estados  Unidos ,  durante  a 
presidência do Clinton. Assim sendo, estamos longe de uma interpretação unilateral concebendo 
a  relação  finança-indústria,  unicamente  do  ponto  de  vista  da  pulsão  dos  lucros  industriais, 

26



operada pela finança. A taxa de investimento aumenta e com ele, o endividamento, facilitado 
pela alta dos valores detidos pelas empresas e o aumento de sua capitalização na bolsa30.

Ocorre  direcionamento  para  a  financeirização  quando  o  desenvolvimento  dessas 
atividades obedece muito mais ao atrativo dos chamados novos produtos financeiros do que o 
objetivo de diminuir os riscos tomados no financiamento do produtivo. Passado este limite, o 
aspecto parasitário das finanças pode se tornar importante. A financeirização é o limite a partir 
do qual o financeiro, mais lucrativo do que o produtivo, se desenvolve às custas deste último. O 
setor financeiro parece se autonomizar do setor produtivo.

Neste  contexto  de  volatilidade  pronunciada  dos  mercados  financeiros,  a 
financeirização das empresas possui três efeitos interligados. O primeiro concerne à luta entre o 
capital financeiro e o capital industrial; o segundo, está relacionado com a distribuição de rendas 
e o terceiro à flexibilidade. No contexto deste artigo, privilegiamos os dois primeiros pontos.

1. O impulso das finanças na indústria se traduz por uma modificação da 
divisão  dos  lucros  em favor  das  finanças.  A  alta  da  parte  dos  lucros  no  valor  adicionado, 
conseqüência direta das mais elevadas pressões impostas à valorização do capital alimenta, 
sobretudo, o “apetite” do capital  financeiro, e quase sempre a parte dos lucros que resta do 
capital  industrial  é  insuficiente  para  aumentar  a  taxa  de  formação  bruta  de  capital  fixo  na 
indústria de maneira conseqüente nos países europeus. Temos, então, um triplo movimento: alta 
de  parte  dos  lucros  financeiros,  no  lucro  total;  alta  dos  lucros,  mas  lucros  industriais  em 
regressão relativa, resultando num índice de investimento insuficiente no setor industrial para 
impulsionar um  crescimento forte e sobretudo durável.

Quadro 3
No  Brasil,  esta  evolução  é  particularmente  nítida.  As  taxas  de  juros  são 

extremamente  elevadas.  As  empresas  pedem  pouco  empréstimo  aos  bancos  para 
investir31. Elas  pedem  empréstimos,  sobretudo,  para  financiar  seu  capital  de  giro  e 
30 Este endividamento financia uma parte do aumento do investimento, mas ele é provocado essencialmente pela 
compra de ativos a  preços elevados no momento do processo de reagrupamento.  Neste  caso,  o  impulso das 
finanças favorece um aumento da taxa de crescimento.
31 As  empresas  dos  países  desenvolvidos  financiam  seus  ativos  a  70%  por  autofinanciamento,  20%  por 
endividamento e 10% por emissão de ações. Estes números eram na América Latina de, respectivamente, 80% 
para  o  autofinanciamento  e  20% para  o  resto,  nos  anos  noventa.  Segundo  Bebczuk  do CEF:  “as  economias 
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quando elas pedem créditos para financiar  parte dos investimentos,  elas utilizam os 
organismos  de  financiamento  do  Estado  (BNDES)  que  lhes  emprestam a  uma taxa 
elevada,  porém  inferior  às  taxas  proibitivas  praticadas  pelos  bancos.  A  atividade 
extremamente lucrativa dos bancos consiste em emprestar ao Estado comprando seus 
títulos públicos e em financiar o crédito das famílias.  A ligação Banco-Indústria, para 
financiamentos dos investimentos é quase ausente. A figura seguinte, retirada do estudo 
de M.Bruno (2005) ilustra a evolução da divisão do valor adicionado das empresas não 
financeiras:

Assim  como  pode-se  observar,  a  parte  dos  impostos  aumenta,  a  dos  juros  cresce 
sensivelmente,  desde  1997,  e  sobretudo,  a  parte  dos  salários  diretos  e  indiretos  caem 
consideravelmente, passando de 60,3%, em 1995, a 43,2% em 2002. A taxa de acumulação das 
empresas não financeiras não pode, entretanto, aumentar, não porque a taxa de lucro bruto tivesse 
baixado, mas porque os serviços financeiros aumentam consideravelmente, como se pode ver no 
gráfico seguinte:

avançadas têm aproximadamente um estoque de crédito equivalente a 110% do PIB. Na Argentina, na época da 
Conversibilidade, era de 34%, e em 2003, um pouco menos de 10%”.

28



2. A financeirização das empresas reforça a bipolarização das rendas, diminuindo uma 
fração  das  classes  médias  em  proveito  das  classes  altas.  O  regime  de  crescimento  com 
dominância financeira, implementado nos anos noventa, tende a produzir uma modificação da 
estrutura das rendas favorecendo os 5% a 10% mais ricos da população. Os 5% a 10% da 
população mais rica conhecem um aumento da parte de suas rendas, em relação à renda total; 
os trinta por cento que seguem se caracterizam por um distanciamento de suas rendas: os que 
têm renda mais elevada seguem a evolução dos 10% superiores, porém, com uma velocidade 
menos forte que os últimos; os outros conhecem um processo de pobreza relativa. Uma fração 
importante  das  classes  médias  perde  sua  importância.  É  então,  lógico  que  a  estrutura  das 
despesas  seja  afetada.  Mais  precisamente,  as  despesas  ostentáveis   das  classes  altas 
aumentam, favorecendo um impulso do preço dos serviços (restauração, hotelaria e sobretudo, 
imobiliário), mais rápido do que a alta do índice dos preços e às vezes da poupança. Esta se 
refugia nos fundos que não alimentam, ou alimentam pouco o investimento.

3. A financeirização das empresas se efetua, em detrimento dos salários no valor 
adicionado, e tende a desconectar sua evolução da produtividade do trabalho e de precipitar 
modificações na organização do trabalho no seio das empresas. O regime de crescimento de 
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dominância  financeira  das  principais  economias  latino-americanas,  implementados  nos  anos 
noventa,  afeta  os  salários,  na  seguinte  seqüência:  crescimento  da  finança,  lucro  nítido 
estagnado, produtividade mais forte e salários reais desconectados da produtividade, permitindo 
o aumento das finanças e a estagnação relativa dos lucros. O efeito final é a manutenção da 
formação bruta de capital  no setor industrial  em um nível modesto constituitivo de um baixo 
crescimento à médio prazo.

B.2. Uma vulnerabilidade financeira forte, uma volatilidade elevada do crescimento

A abertura abrupta dos mercados de capitais produz efeitos extremamente brutais na 
economia real, quando uma crise financeira se desenvolve. Evitar a fuga dos capitais conduz a 
elevar as taxas de juros em nível astronômico, o que, muito depressa, apesar de diminuir as 
saídas  de  capitais,  paralisa  a  produção  e  precipita  a  crise  econômica.  Os  economistas 
redescobrem  que  a  velocidade  de  reação  da  economia  real  é  muito  mais  lenta  que  a  da 
economia financeira32.  Um aumento da taxa de investimento,  por  exemplo,  possui  um efeito 
positivo sobre o crescimento somente após um certo período. A depreciação, mesmo importante, 
da moeda nacional, após movimentos especulativos, suscita um impulso das exportações, só 
depois  de  um  certo  tempo  e  ainda,  é  preciso  que  seja  de  grande  amplitude  no  caso  de 
economias  pouco  abertas  e  que  os  produtos  exportados  não  são  ligados  principalmente  a 
matéria prima se o objetivo é obter saldos comerciais positivos. As reações e estas políticas não 
são rápidas. Ao contrário, o setor financeiro é muito sensível aos movimentos especulativos, e as 
fugas de capitais do país, podem ser inesperadas e em grande quantidade. Esta sensibilidade 
exacerbada se repercute com um efeito de uma grande alavanca no setor real. Daremos alguns 
exemplos: quando se aumenta sensivelmente a taxa de juros, a fim de frear a saída de capitais, 
o efeito imediato desta alta abrupta é de tornar os créditos excessivamente caros33, de aumentar 
32 Encontra-se,  de  certa  maneira,  esta  constatação em Calvo  G,  Izqueedo A e  Talvi  E  (2002).  Estes autores 
designam  as  economias  pouco  abertas,  endividadas,  e  de “facto”,  dolarizadas  (CDM)  como  economias 
particularmente sensíveis, aos movimentos de capitais, sobretudo se os seus bancos têm poucas relações com os 
bancos  estrangeiros  e  se  a  dívida  pública  é  importante.  A  instauração  de  taxa  de  câmbio  flexível  poderia 
desempenhar  um  certo  papel  (ainda  que  esta  dependa  da  qualidade  das  instituições  do  País)  se  estas 
características  (CDM)  são  atenuadas  (quanto  maior  for  a  abertura,  menos  será  a  dívida  e  a  dolarização).  O 
ceticismo, no que diz respeito à eficiência de uma política de câmbio, quando a qualidade das instituições não é 
melhorada no nível da fiscalidade, da finança e da moeda é desenvolvida por Calvo G e Mishkin F (2003).
33 Trata-se de taxas de base. Além da conjuntura, elas podem ter níveis muito diferentes, de acordo com os países, 
segundo os objetivos designados pelo Banco Central. No Brasil, esta taxa é muito elevada, o objetivo oficial é de 
diminuir a inflação, o objetivo verdadeiro é de dar ar de “seriedade”, aos mercados financeiros internacionais a fim 
de  diminuir  os  spread  aplicados  aos  títulos  emitidos  por  estes  países,  nos  mercados  financeiros,  dos  países 
desenvolvidos. A essas taxas, se adiciona o spread bancário, mais ou menos importante, de acordo com o tipo de 
cliente (famílias, empresas) e de acordo com o país. No Brasil,  o spread é relativamente elevado. A explicação 
oficial  é  que a  amplitude  deste  spread  vem da  ausência  de  lei  sobre as falências,  respondendo aos  critérios 
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o serviço da dívida interna do Estado. E, com isto, tornar mais difícil a redução prometida de seu 
déficit, e enfim, de provocar uma recessão ou até mesmo, uma acentuação da crise no setor 
real. Estamos, então, na presença do que poderíamos chamar um fenômeno de “overshooting” 
do setor financeiro sobre o setor real.

Esta diferença de sensibilidade é inversamente proporcional ao grau de abertura da 
economia que é fraco na América Latina. As economias permanecem relativamente fechadas, 
apesar do aumento de suas taxas de abertura nestes dez últimos anos34. Conseqüentemente, 
uma das relações mais significativas que se leva em conta, não é a dívida externa em relação ao 
PIB, mas esta dívida relacionada ao valor das exportações. Nos países latino-americanos, esta 
última proporção é muito elevada.

A capacidade do regime de crescimento, iniciado nos anos noventa, para produzir 
crises financeiras, é remarcável. Suas necessidades de financiamento são consideráveis. Elas 
são pouco compreendidas, na parte financeira (juros e dividendos, amortização), exceto para 
poder aumentar consideravelmente e de forma durável as exportações e obter um saldo positivo, 
mais  importante,  na  balança  comercial.  A  capacidade  de  financiamento  depende  de  vários 
fatores,  uns continuam a produzir  efeitos perversos,  outros são pouco compreendidos pelos 

internacionais.  Resta  que  os  bancos,  quase  não financiam mais  o  investimento,  se  orientam para  créditos de 
consumo, crédito às empresas, para pagar o capital de giro, enfim e sobretudo, as compras de bônus do tesouro, 
emitidos pelo Estado. O que é muito lucrativo.
Ver artigo de Tadeu Lima G e Meireles A. J. A. (2001) para a introdução da taxa de juro e do “mark up”  bancário, no  
modelo Kaleckiano.
34 Em quinze anos (de 1985 a 2000), o valor das exportações foi multiplicado por cinco, no México, por três na  
Argentina e por dois no Brasil.
Pode-se considerar que o Brasil e a Argentina são ainda economias relativamente fechadas, apesar do aumento 
muito rápido dos seus índices de abertura nos anos 2000, e que a economia mexicana tornou-se mais aberta. Esta 
última  apreciação  é  diferenciada:  o  México  aumentou  muito  mais  seu  índice  de  abertura  do  que  as  outras 
economias, mas uma parte não insignificante do impulso das exportações (e das suas importações) é atribuída ao 
desenvolvimento das “Maquilladoras” para as quais o índice de integração varia entre 2% e 5% segundo os setores. 
Estamos  num  caso  de  figura  totalmente  oposto  ao  da  maioria  das  economias  emergentes  asiáticas,  onde  a 
integração, mais importante, é o produto de uma política industrial. No México, o aumento considerável da abertura 
tem aspectos “artificiais” e torna a economia extremamente vulnerável à conjuntura dos seus vizinhos (ver P. Megia 
Reyes 2003). O déficit da sua balança comercial, exceto energia, permanece forte. A indústria maquiladora libera 
um excedente,  mas  o  resto  da  indústria  conhece  um déficit  elevado.  O balanço  de  pagamento  necessita  de 
financiamentos importantes, necessários para cobrir o déficit da balança comercial, e das contas correntes (juros e 
dividendos)  e  de  capital  (amortização).  As  entradas  de  capitais:  somas muito  importantes  dos  mexicanos,  no 
exterior,  investimentos estrangeiros diretos,  investimento de papéis de crédito podem revelar-se insuficientes:  a 
vulnerabilidade  externa  fica  elevada  apesar  da  abertura  da  economia,  mas,  sobretudo,  porque  o  México 
comercializa quase exclusivamente com os países da América do Norte. Na Argentina e no Brasil, as economias 
são mais fechadas, mas as entradas de capitais não financiam mais o déficit da balança das contas correntes, na 
medida  em que  esta  é  atualmente  superavitária.  Os  investimentos  estrangeiros  diretos  e  os  investimentos  de 
portfólio (há muito menos trabalhadores morando no exterior) servem a financiar o principal da dívida e as saídas de 
capitais. Menos abertas que a economia mexicana, elas são provavelmente menos vulneráveis, mesmo continuando 
fortes.
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governos, destes países: a liberalização do mercado financeiro e a política de taxas de juros 
elevadas  (efeitos  perversos);  as  possibilidades  de  financiamento  dos  países  desenvolvidos 
depende da sua conjuntura (falta de compreensão dos governos). Entende-se que o problema 
da  credibilidade  das  políticas  governamentais,  não  se  situa  em nível  absoluto  mas relativo. 
Basta, por exemplo, que a capacidade de financiamento se reduza consideravelmente, enquanto 
as necessidades de financiamento se tornem mais importantes, para que a grandeza da brecha, 
entre capacidade e necessidade, suscite movimentos especulativos e precipite uma alta  das 
taxas  de  juros,  uma  crise  financeira,  uma  depreciação  da  moeda,  uma  diminuição  do 
crescimento.

Esses regimes de crescimento conhecem uma dependência financeira muito elevada. 
Quando uma separação aparece entre as necessidades de financiamento e as capacidades de 
financiamento, quer seja provocada por fatores endógenos, ou exógenos, a variável chave do 
ajustamento é a taxa de juro35 e isto, em detrimento do crescimento, quando as entradas líquidas 
de capitais são insuficientes. Os efeitos da especulação financeira se transportam, logo, sobre a 
taxa  de  câmbio.  Assiste-se,  assim,  a  uma  evolução  da  taxa  de  câmbio:  quando  a  política 
econômica  dos  governos  adquire  uma  certa  credibilidade  e  que  as  capacidades  de 
financiamento não são limitadas por uma crise nos países desenvolvidos, a taxa de câmbio real 
tende  a  se  apreciar  em  relação  ao  dólar,  mesmo  quando  a  taxa  de  câmbio  nominal  é 
relativamente  fixa,  (seja  totalmente,  ou  seja  num  regime  de  banda  cambial)  e  de  maneira 
abrupta, a taxa de câmbio se deprecia quando uma crise financeira aparece. A alta das taxas de 
juro tem como objetivo frear este movimento de desconfiança, ou de invertê-lo. Mas como vimos 
ela deve ser ainda tão mais importante se considerarmos, por um lado, as velocidades distintas 

35 Dizer que a variável chave é a taxa de juros pode parecer paradoxal se considerarmos os dados da balança de 
pagamentos de maneira  superficial.  Estas indicam que a entrada de investimento de portfólio  (títulos e ações) 
diminuiu  consideravelmente  ao  proveito  dos  investimentos  estrangeiros  diretos  e  dos  créditos  das  instituições 
oficiais. Pode-se, então, considerar, que a influência da taxa de juros é desprezível. Seria na verdade confundir 
entradas brutas com entradas líquidas. Os números apresentados são em geral líquidos. Eles “escondem” então a 
amplitude das entradas e das saídas. A política de taxa de juro elevado tem por objetivo reter capitais e os atrair. As 
variações da taxa de juro não são suficientes para evitar as fortes depreciações da moeda em caso de regime de 
câmbio flutuante. É interessante constatar que pode existir  um afastamento entre as taxas de juros externas e 
internas. Os primeiros são compostos do prime rate e dos spreads (riscos ligados à probabilidade de uma variação 
de câmbio, de um problema de pagamento, de uma mudança de política), os segundos exprimem a política do 
governo. O afastamento em favor dos segundos tem um duplo objetivo: fazer de certa forma com que os capitais 
fiquem, e que os capitais sejam atraídos por estas taxas, por um lado, e aumentar a credibilidade externa, por outro 
lado. Isto deveria conduzir a uma redução da gratificação de riscos e a diminuir as pressões sobre a taxa de câmbio.  
O custo em termos de recessão e do peso da dívida interna é considerável. Ver na política econômica em foco, nº 1,  
2003 (Unicamp)  Brasil.  No mesmo número dessa revista,  pode-se ler  com interesse o  artigo de Beluzzo L.  e 
Carneiro R. que trata da vulnerabilidade externa particular à instauração dos câmbios flutuantes no Brasil.
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de ajustamento do financeiro e do real e, por outro lado, o baixo grau de abertura da economia e 
a relação endividamento/ exportação importante.

A alta abrupta da taxa de juros precipita a crise, pesa no serviço da dívida interior e 
torna  mais  difícil  de  responder  positivamente  às  exigências  dos  mercados  financeiros 
internacionais, exceto para cortar drasticamente as despesas públicas não destinadas ao serviço 
da dívida. O insucesso de uma tal política se traduz por uma desvalorização forte, no caso de 
câmbio fixo36 e por uma depreciação considerável no caso do câmbio flexível e sobretudo por 
uma volatilidade do crescimento particularmente pronunciado. O paradoxo é espantoso: por um 
lado, as políticas econômicas precipitam a crise, no invés de evitá-la37, por outro lado, elas são 
quase  sempre  a  “via  obrigatória”  para  encontrar  um  apoio,  por  parte  das  organizações 
internacionais e através delas, dos mercados financeiros internacionais.

Conclusão:

As finanças desempenham um papel importante: elas absorvem uma parte crescente 
dos lucros, ela desvia os bancos do financiamento das empresas, elas participam do processo 
de  bipolarização  das  rendas,  aumentando  a  parte  dos  dez  por  cento  mais  ricos,  elas  são 
responsáveis pela desconexão da progressão  dos salários face à evolução da produtividade. As 
finanças explicam a mais forte vulnerabilidade das economias. Elas estão na origem de políticas 
econômicas  que  transformam  a  crise  financeira  em  crise  no  setor  real  e  pesam  sobre  o 
crescimento.

Seria,  no  entanto,  em  erro  atribuir  as  finanças,  a  responsabilidade  exclusiva  da 
tendência à estagnação econômica. Fora o período de crise, as taxas de juros reais são muito 

36 Não entra, na nossa proposta, discutir aqui as vantagens comparadas à taxa de câmbio fixo e flexível. Já fizemos 
referência aos argumentos de Calvo e Mishkin (2003). Constatamos que no começo dos anos noventa, os diferentes 
governos foram forçados a anunciar taxa de câmbio fixo, preferencialmente a taxa de câmbio flexível: os mercados 
financeiros não teriam conciliado credibilidade,  no caso contrário.  Neste  ponto,  a literatura começa a tornar-se 
abundante, ver Alesina A. e Wagner A. (2003). Para uma comparação entre os regimes de câmbio praticados, na 
Ásia e na América Latina, ver Takatoshi Ito (2003).
37 Os exemplos são muitos, quer seja no México, com o efeito tequila ou no Brasil, na crise, dos anos 98-99. não 
entra na nossa proposta, aqui, analisar as apreciações mais ou menos erradas da amplitude da crise financeira da 
parte dos governos, apreciações de natureza a prevenir  uma crise e a criá-la de fato.  Para a análise do caso 
mexicano, ver Griffith Jones St. (1996), para o estudo da crise brasileira, pode-se referir-se a Palma G. (2003) e a 
Universidade de Cambridge. Não entra também, no nosso propósito, analisar se outras alternativas às propostas do 
FMI eram possíveis, que as aconselhadas pelo FMI, eram possíveis. Muitos exemplos atestam esta possibilidade. 
Neste ponto pode-se referir-se às duas obras de Stiglitz (2002 e 2003) e às pesquisas conduzidas por ATTAC, por 
exemplo.
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elevadas, no Brasil,  o que não é o caso nos outros países. Portanto,  observamos, no médio 
prazo, evoluções semelhantes à trajetória de crescimento: em média fraca, com uma volatilidade 
mais (Argentina) ou menos (Brasil e México) importante.

Pode-se considerar, que esta tendência à estagnação tem como causa, a distribuição 
das rendas, particularmente desigual, o que torna atual os ensinamentos de Celso Furtado.

O grau de desigualdade fica mais ou menos constante num nível muito elevado, com 
exceção da Argentina, mas a curva de Lorentz evolui, devido a financeirização crescente, em 
direção de uma bipolarização acentuada. O comportamento lucrativo se acentua: a poupança, 
em aumento, se dirige para os produtos financeiros emitidos por bancos, cuja finalidade não é o 
financiamento das empresas, mas o desenvolvimento de atividades especulativas. No lugar de 
servir ao investimento, através da intermediação bancária, esta poupança financia o serviço das 
dívidas interna e externa do Estado. A lógica lucrativa do sistema se reforça.

Vias alternativas existem. O pagamento da dívida, pelo menos em parte, poderia se 
efetuar pelo crescimento do que por políticas recessivas, conduzindo a uma estagnação sobre 
médio e longo prazo. Bastaria controlar um pouco mais os movimentos de capitais a curto prazo, 
acompanhar a abertura comercial de uma política industrial que, atuando sobre certos setores 
com potencial elevado, permitiria consolidar o impulso das exportações. Uma verdadeira política 
redistributiva deveria ser construída, que, colocando taxas, sobretudo, nos dez por cento mais 
ricos, deveria impulsionar a demanda de bens de consumo, não duráveis. Mas, isto seria um 
outro assunto de estudo para ser analisado: por que os governos latino americanos se fecham 
dentro de lógicas que os conduzem a “serrar o galho sobre o qual eles estão sentados” em 
detrimento da maior parte da população, no lugar de se inspirar no que fazem vários governos 
asiáticos.
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