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Este trabalho tem como objetivo analisar as políticas econômicas executadas no 

programa de governo de Salvador Allende, presidente no Chile, entre os anos de 1970 

e 1973, por apresentar duas formas distintas de classifica-lo. Nas eleições de 1970, a 

população chilena elegeu de forma democrática um governante com claras pretensões 

de transformar o país em uma sociedade socialista. Para que essa mudança ocorresse, 

foi necessário colocar em prática um programa de políticas macroeconômicas 

extremamente expansivas e com um elevado caráter reformista. Dentro dos objetivos 

do governo, a prioridade dava-se nas transformações estruturais, na melhora da 

distribuição de renda e na diminuição da desigualdade, procurando beneficiar as 

classes de mais baixa renda em detrimento das classes detentoras dos meios 

produtivos e de maior renda. No entanto, para que o objetivo fosse alcançado da 

forma mais rápida possível, algumas políticas foram implementadas de uma forma 

acelerada, trazendo grandes benefícios no primeiro ano, como aumento expressivo do 

salário real e diminuição da inflação, chegando já no segundo ano de governo com 

fortes desequilíbrios econômicos. Para alguns autores e teóricos o referido governo se 

enquadra dentro de um modelo populista econômico, que utiliza dessas políticas 

macroeconômicas expansionistas para trazer diferentes ganhos e benefícios para a 

população, sem se preocupar ou sem contabilizar, os riscos de desequilíbrio e crise 

que essas políticas podem trazer. No entanto, outro grupo de autores vão de encontro 

a essa ideia, afirmando que o governo Allende utiliza dessas políticas para que uma 

real transformação da sociedade ocorresse. Ao final do trabalho, depois de analisar as 

características que formam os governos socialistas e os governos populistas na 

América Latina, chega-se a conclusão que o governo de Salvador Allende, apesar de 

ter utilizado políticas que podem satisfazer os critérios dos modelos de ciclo 

populistas, dificilmente pode ser entendida a razão de ser de sua política econômica 

sem que se incorpore na análise seu propósito maior de transição para uma sociedade 

socialista, o que o afasta dos casos mais tipificados pela literatura como de populismo 

na América Latina.   

 



	   	  



	  


