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RESUMO 

 

O trabalho busca analisar a atuação do 1° Governo Vargas (1930-45) no processo de 

desenvolvimento econômico brasileiro. A análise deste período apresenta vários pontos 

polêmicos. O primeiro refere-se à posição defendida por Villela e Suzigan (1973) e Peláez (1971) 

que interpreta a política do Governo Vargas como sendo a mera reprodução dos postulados das 

políticas de austeridade cambial e monetária, vigentes na Republica Velha, voltados ao controle 

das contas públicas, da emissão de moeda, e da política cambial voltada à defesa dos interesses 

do setor exportador. O segundo ponto polêmico refere-se à visão clássica defendida por Furtado 

(1972), que admite o fato de o Governo Vargas ter sido responsável pela mudança qualitativa no 

desenvolvimento econômico brasileiro, mas enfatiza a utilização de políticas monetária e cambial 

como principais instrumentos adotados pelo governo para superar a crise, e interpreta o 

desenvolvimento industrial como sendo apenas um “subproduto” dessas políticas. Este trabalho 

defende a posição de Fonseca (2003), segundo a qual, embasada na teoria schumpeteriana de 

desenvolvimento econômico, o desenvolvimento industrial foi consciente. O Governo Vargas, ao 

modificar o fluxo circular de renda, oferece um exemplo claro de desenvolvimento econômico 

baseado na destruição criadora de Schumpeter. 

Palavras-chave: Desenvolvimento econômico. Getúlio Vargas. Joseph Alois Schumpeter. 

Industrialização. Economia brasileira. 



ABSTRACT 

The paper seeks to analyze the performance of the 1st Vargas government (1930-45) in the 
process of economic development in Brazil. The analysis of this period presents several 
controversial points. The first point refers to the position advocated by Villela and Suzigan 
(1973) and Peláez (1971) that interprets the Government's policy Vargas as the mere 
reproduction of the postulates of austerity policies and monetary exchange rate, prevailing in the 
Old Republic, focused on the control public accounts, issuing currency, and exchange rate policy 
aimed at protecting the interests of the export sector. The second controversial point concerns the 
classical view advocated by Furtado (1972), which admits the fact the Government Vargas have 
been responsible for qualitative change in the Brazilian economy. But it emphasizes the use of 
monetary and exchange rate as the main instruments used by the government to overcome the 
crisis, and interprets industrial development as merely a "byproduct" of these policies. This paper 
defends the position of Fonseca (2003), according to which, based on Schumpeterian theory of 
economic development, industrial development was conscious. The Vargas Government, to 
modify the circular flow of income, provides a clear example of economic development based on 
Schumpeter’s creative destruction. 

Keywords: Economic development. Getúlio Vargas. Joseph Alois Schumpeter. Industrialization. 
Brazilian economy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar o 1º Governo Vargas (1930-1945), período 

conhecido na histórica econômica brasileira como impulsionador do desenvolvimento 

econômico industrial brasileiro. O estudo das peculiaridades do início do desenvolvimento 

industrial brasileiro aponta semelhanças e diferenças com o padrão de desenvolvimento dos 

países desenvolvidos, por ser um período de grande transformação da estrutura econômica e 

social brasileira. Na análise do período de formação econômica do Brasil nota-se que o tema é 

bastante controverso na literatura.  

O primeiro tema polêmico refere-se ao fato de o primeiro Governo Vargas ter 

significado uma ruptura do padrão de desenvolvimento vigente. A posição defendida por 

Peláez (1972) e Villela e Suzigan (1973), que apresentam a política do Governo Vargas como 

sendo a repetição dos postulados de austeridade monetária e política cambial apresentados na 

República Velha com o objetivo de defender os interesses do setor agroexportador. Dessa 

forma, Peláez (1972) argumenta que a política econômica apresentada na década de 1930 teria 

representado a mera repetição das políticas ortodoxas adotadas na Republica Velha.  

Na mesma linha de pensamento, Villela e Suzigan (1973) destacam o padrão de 

continuidade das políticas adotadas no período. Ao analisar as políticas econômicas adotadas 

entre 1889 e 1945, os autores concluíram que as políticas então adotadas foram de cunho 

ortodoxo, priorizando o equilíbrio orçamentário, monetário e a valorização cambial. 

O segundo ponto controverso se refere à visão de Furtado (1977), que admite o fato de 

que o primeiro Governo Vargas representou um período de mudança qualitativa do 

desenvolvimento econômico brasileiro, causando a mudança do centro dinâmico da economia 

do setor exportador para o da indústria interna, construindo as bases para o desenvolvimento 

industrial brasileiro. Entretanto, o desenvolvimento industrial teria se formado a partir da 

defesa dos interesses do setor agroexportador. Furtado (1977) defende, ainda, que o Governo 

Vargas não tinha um projeto consciente de industrialização para o Brasil e que o início do 

desenvolvimento industrial, no primeiro Governo Vargas, foi um subproduto das políticas 

monetárias e cambiais utilizadas para a defesa das oligarquias cafeeiras.  

O principal instrumento de política econômica utilizado para a proteção dos interesses 

do setor agroexportador, desde a República Velha, era o câmbio.  A defesa do nível de renda 

da economia agroexportadora era feita através da desvalorização cambial, que tornava o preço 

dos produtos exportados mais competitivo. Essa política foi utilizada com muita freqüência 
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para amenizar os efeitos da queda do preço do café nos mercados internacionais, e era 

possível graças à participação elevada do café brasileiro no mercado internacional. 

Contudo, a desvalorização cambial propiciou, inconscientemente, uma política 

protecionista em favor da indústria interna, ao encarecer as importações. Aliada à 

desvalorização cambial e à política de expansão monetária, gerando incentivos aos setores 

industriais nacional.  

Fonseca (2003) sugere uma visão diferente da de Furtado (1977). Ele sustenta a tese 

de que havia uma clara consciência, por parte do Governo Vargas, no sentido de promover a 

industrialização brasileira. Para isso, centra seu foco de análise em políticas instrumentais, 

utilizando uma abordagem institucional para demonstrar a intencionalidade do processo. 

Ao examinar as instituições criadas ou modificadas no período, pode-se perceber 

claramente a intencionalidade. De acordo com o autor, desde o início da década de 1930, o 

Governo estruturou-se criando órgãos estatais voltados a setores específicos da economia. Das 

instituições e órgãos ligados diretamente ao setor industrial podemos citar: o Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio, em 1930; o Departamento Nacional do Trabalho, em 1931; o 

Conselho Federal do Comércio Exterior, o Plano Geral de Viação Nacional e a Comissão de 

Similares, em 1934; e o Conselho Técnico de Economia e Finanças, em 1937.  

Os órgãos e instituições criadas tinham o claro objetivo de planejar e organizar o 

desenvolvimento da indústria nacional, formando as bases para o novo projeto de 

desenvolvimento com o objetivo de atender a demanda interna de produtos que anteriormente 

eram importados.  

Este trabalho pretende seguir na direção de uma linha alternativa de interpretação do 

período (1930-45). Ao analisar a evolução histórica, percebem-se transformações relevantes a 

respeito do processo de desenvolvimento brasileiro no primeiro Governo Vargas. Também 

nota-se grande semelhança do início do processo de desenvolvimento industrial descrito na 

teoria de Joseph Alois Schumpeter (1912), que baseia seu conceito de desenvolvimento no 

processo continuo de criação do novo e destruição do antigo, denominado de “Destruição 

Criadora”.  

No que diz respeito à polêmica de se o período em questão representou ou não uma 

mudança qualitativa no padrão de desenvolvimento brasileiro anterior a 1930, o presente 

trabalho também é a favor da visão que defende que o período do primeiro Governo Vargas 

(1930-45) representou o início do processo de desenvolvimento industrial brasileiro. Um dos 

pontos centrais defendidos neste trabalho é o argumento que afirma que tal gestão pode ser 

analisada sob a perspectiva do desenvolvimento derivado descrita por Wallich (1952), ou seja, 
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pela teoria de desenvolvimento econômico schumpeteriana adaptada a países de 

desenvolvimento tardio. Argumenta-se que o Governo Vargas promoveu uma nova forma de 

circulação de renda, atuando de maneira inovadora e empreendedora, causando 

conscientemente o desenvolvimento econômico industrial brasileiro.  

Quanto à questão da intencionalidade, o trabalho também analisa as influências 

positivistas do pensamento de Vargas sugerindo um elo entre o pensamento positivista na 

direção ao cientificismo, progresso e inovação, e a teoria schumpeteriana, postulando que 

ambas apontam para a industrialização como forma de alcançar o progresso. E, dessa forma, 

sugerir a presença de intencionalidade nas ações que promoveram a industrialização.  

A partir do que foi exposto até agora, pretende-se demonstrar que o objetivo do 

presente trabalho é analisar o primeiro Governo Vargas sobre a perspectiva schumpeteriana 

adaptada (conhecido como desenvolvimento derivado). Apesar de o modelo conseguir 

sistematizar e descrever com grande êxito os fenômenos característicos do desenvolvimento 

econômico, o seu modelo não foi constituído para a análise dos fenômenos típicos do 

desenvolvimento dos países ditos subdesenvolvidos. No entanto, para aplicar à teoria 

schumpeteriana à realidade desses países, como é o caso do Brasil, é necessário lançar mão da 

teoria do desenvolvimento derivado apresentado no trabalho de Wallich (1952). Neste, o autor 

demonstra os aspectos peculiares dos países de desenvolvimento tardio que devem ser 

adaptados para explicar o desenvolvimento sob a perspectiva da teoria de Schumpeter. 

No modelo de Schumpeter, o empresário é a força geradora do desenvolvimento; o 

processo característico é a inovação e os objetivos são o estabelecimento de riqueza e poder 

advindos do lucro extraordinário, fruto da inovação. 

Mas, em países de desenvolvimento tardio, percebe-se que o processo mais 

característico não é a inovação, mas sim a assimilação, e o objetivo primordial é a satisfação 

das demandas da população.  

Portanto, ao analisar o primeiro Governo Vargas e o início do processo de 

industrialização sob a perspectiva schumpeteriana adaptada à realidade dos países de 

desenvolvimento tardio, é necessário demonstrar, sempre que possível, as evidências 

históricas e os pressupostos da teoria do desenvolvimento derivado, de modo a encontrar o 

paralelo entre o que está previsto na teoria com os fatos históricos.   



12 
 

2 A TEORIA SCHUMPETERIANA  

 

O modelo elaborado por Schumpeter, através de premissas simples, procurou 

compreender os movimentos gerais da economia e do destino de um modo particular de 

produzir em sociedade. Entretanto, ao contrario dos economistas clássicos, Schumpeter não 

considerava o crescimento da população, o aumento da produção e o acúmulo de recursos 

como os fatores determinantes do desenvolvimento econômico (SOUZA, 2007). 

A análise de Schumpeter da economia é fortemente influenciada pela teoria de 

equilíbrio geral de Leon Walras utilizando o fluxo circular de renda como ponto de partida, 

onde, através de sua ruptura, gera-se o processo de desenvolvimento. Como descreve 

Oliveira: 

 

[...] Schumpeter aborda o sistema econômico, do ponto de vista do equilíbrio geral 
walrasiano, no qual a economia meramente se reproduz a taxas constantes. A 
atividade econômica retratada por este esquema exprime as relações e conceitos 
básicos de economia em equilíbrio estático. O sistema econômico de Walras se 
mostra indispensável para a compreensão do processo de desenvolvimento 
schumpeteriano, uma vez que demonstra o modo como nasce este processo através 
da ruptura do equilíbrio estacionário [...] (OLIVEIRA, 1993, p.10). 
 

A teoria do equilíbrio geral de Walras tem com objetivo explicar como são formados a 

produção, o consumo e os preços em uma economia completa. Nela, os agentes tomam 

decisões de modo descentralizado e sua interação é dada por parâmetros independente das 

ações de compra e venda destes agentes: famílias e empresas. Para Walras a demanda é 

função do preço, ou seja, o consumidor não decidirá o quanto comprar de um bem ou serviço 

sem saber seu preço e o de todos os outros bens ou serviços. Este mercado se mantém em 

movimento, de forma regular, porque as famílias e as empresas realizam trocas nos mercados 

de bens e serviços e nos mercados de fatores de produção. 

 No mercado de bens e serviços as famílias são compradoras, buscando os bens e 

serviços que necessitam, e as empresas são vendedoras. Com a receita adquirida de venda de 

bens e serviços, as empresas vão ao mercado de recursos e fatores de produção em busca de 

terra, trabalho e capital. As famílias são as detentoras dos recursos e fatores de produção, que, 

quando vendidos, fornecem seus rendimentos (salário, renda e juros). Estas atividades das 

famílias e das empresas devem ser interpretadas em seu conjunto. 

A figura a seguir representa o fluxo circular de renda no estado estacionário. 
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Figura 1- Modelo de Fluxo Monetário 

 

 

Fonte: Elaboração do autor (2012). 

 

Neste sistema, o equilíbrio é alcançado quando não existem desequilíbrios entre 

quantidades oferecidas e quantidades demandadas para o conjunto de preços vigentes. Ou 

seja, impera a Lei de Say, e existe plena identidade entre a oferta e a demanda por bens e 

serviços, não existindo excesso de produção. Desta forma, afirma-se que a oferta determina o 

que será demandado. Deste modo, a teoria de equilíbrio geral de Walras demonstra que o 

preço básico e as relações de produção da economia estruturam a economia como um todo. 

Existe pleno emprego dos fatores: 

 

O processo produtivo é inteiramente ‘sincronizado’, significando que não há como 
esperar pelos resultados da produção, uma vez que todos eles se apresentam e se 
reproduzem de acordo com um plano para o qual tudo é perfeitamente adaptado. 
Tudo é financiado por receitas correntes. 1 (SCHUMPETER, 1939, p. 17). 
  

Schumpeter descreve uma economia sem desenvolvimento como um sistema circular 

de equilíbrio, onde as relações entre as variáveis ocorrem de maneira equilibrada, com lucros 

normais.  Os preços são determinados pelo mercado. Deste modo, os consumidores e firmas 

                                                           
1 The productive process is entirely “synchronized,” which means that there is no waiting for the results of 

production, all of which present and replace at the moment they are wanted according to a plan to which 
everything is perfectly adapted. Everything is financed by current receipts. 
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são tomadores de preço, tendo que ajustar sua quantidade demandada e ofertada. A 

distribuição da renda se dá pelo valor de mercado da produtividade marginal dos fatores. 

Sendo uma economia de concorrência perfeita, com livre entrada e saída de agentes neste 

mercado, onde os agentes econômicos são tomadores de preço e têm informação perfeita, a 

competição acaba por eliminar qualquer possibilidade de lucros acima da taxa de lucro da 

média do mercado. O mercado alcança o equilíbrio com o pleno emprego de bens, trabalho e 

de capitais. No fluxo circular, o crescimento econômico equilibrado resulta de pequenas 

variações do mercado de trabalho, proveniente da variação do nível demográfico. Além disso, 

a taxa de investimento é resultante direta do nível de poupança desta economia, representando 

que o desenvolvimento econômico não resulta da mudança destes elementos. Nas palavras de 

Schumpeter: 

 

Se se concluir que não há tais mudanças emergindo na própria esfera econômica, e 
que o fenômeno que chamamos de desenvolvimento é na pratica baseado no fato de 
que os dados mudam e que a economia se adapta continuamente a eles, então 
diríamos que não há desenvolvimento econômico. (SHUMPETER, 1985, p. 47). 

 

Neste ambiente de equilíbrio, o crédito não tem nenhum papel importante a 

desempenhar, porque os lucros normais financiam a produção. “Transferências de poder de 

compra enquanto tais não são necessários desse processo. Este, ao invés, continua a fluir 

como se fosse por iniciativa própria e em essência não torna necessária nenhuma transação a 

crédito” (SCHUMPETER, 1985, p. 40). O credito tem apenas o objetivo de substituir o 

dinheiro e de manter o nível de crescimento do produto no mesmo patamar ao do crescimento 

da população, sem alterar a estrutura.  

 Todo o tipo de mudança no produto é causado por variações no nível de crescimento 

populacional, e estas mudanças são apenas marginais. Entretanto, a base tecnológica é 

conhecida e perfeitamente incorporada à matriz produtiva da economia, sem afetar a estrutura 

do sistema como um todo. 

O desenvolvimento econômico toma forma, na visão de Schumpeter, quando existe a 

quebra do fluxo circular de renda. A ruptura acontece quando o estado de equilíbrio se altera 

permanentemente, causado por uma perturbação do equilíbrio anterior. Esta perturbação é 

motivada pela inserção de uma inovação tecnológica que desencadeia uma série de 

transformações descontinuas, difundindo-se em uma série de novos processos e produtos, 

afetando os hábitos e costumes sociais e institucionais vigentes em toda a sociedade. Neste 

contexto, uma mudança técnica se torna um elemento central no processo de transformação 
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econômica. Ainda dentro desta estrutura, ao iniciar a ruptura do fluxo circular de renda a 

partir de uma inovação tecnológica, esta mesma inovação desencadeia surtos de mudança 

tecnológica, como, por exemplo, o uso do carvão mineral e a utilização da energia hidráulica, 

que mais adiante levaram à construção ferrovias, revolucionando o sistema de transporte 

vigente da época. 

A quebra do fluxo circular de renda, causada inicialmente pela adoção de uma nova 

invenção, quando bem sucedida, leva à inovação dos meios de produção e à formação de 

lucros maiores que os normais da economia. À medida que estas inovações entram no 

mercado, por serem mais eficazes, elas difundem-se por todo o sistema econômico, por meio 

da imitação, desencadeando toda uma série de transformações que ultrapassam os limites 

tecnológicos, afetam os hábitos e costumes sociais e institucionais da sociedade. Quando esta 

nova tecnologia está totalmente difundida na sociedade, temos a formação de um novo fluxo 

circular. Na figura abaixo, podemos ver representado o processo de inovação que leva a um 

novo fluxo circular. 

 

Figura 2 - O modelo de fluxo circular e a inovação 

 

Fonte: Zawislak (1995, p.27). 
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Para Schumpeter, as novas tecnologias, originárias no próprio sistema, produzem 

mudanças significativamente diferentes das alterações do cotidiano quando introduzidas na 

atividade econômica, que acabam causando o rompimento do equilíbrio estático do fluxo 

circular. Estas novas tecnologias acabam por transformar, por meio de uma ruptura, todo o 

sistema econômico vigente antes de seu descobrimento. Elas são definidas como inovações, 

que causam mudanças nos métodos de oferta de mercadorias, podendo prover desde a 

introdução de novos bens ou métodos de mercado, à abertura de um novo mercado ou até a 

mudança no caráter industrial. Mas a descoberta de novos produtos só se torna inovação 

quando é aplicada, sendo fator de mudanças perceptíveis na economia. Como ressalta Costa: 

 

[...] esses tipos de inovações, que são originadas no próprio sistema, quando 
introduzidas na atividade econômica, produzem mudanças que são qualitativamente 
diferentes daquelas alterações do dia-a-dia, levando ao rompimento do equilíbrio 
alcançado no fluxo circular. Assim, a evolução econômica se caracteriza por 
rupturas e descontinuidades com a situação presente e se devem à introdução de 
novidades na maneira de o sistema funcionar. (COSTA, 2006, p.4). 
 

Schumpeter salienta que a inovação tecnológica tem um impacto muito superior à 

invenção e à difusão no processo de desenvolvimento econômico. A inovação causa uma série 

de transformações, exercendo um efeito que transpõe as fronteiras tecnológicas previamente 

existentes, ao difundir-se por toda economia criando novos métodos de produção e produtos, 

transformando os hábitos, costumes sociais e institucionais que vigoram na sociedade. A 

inovação seria algo novo que melhoraria produtos e processos, novas formas de organização, 

aplicação de tecnologia já existente em novos setores, a descoberta de novos recursos, e a 

abertura de novos mercados.  

Ao explicar a origem das inovações, a teoria schumpeteriana enfatiza o lado da oferta 

e descarta o lado da demanda. Todavia, esta última se torna um elemento muito importante 

para a difusão de novas tecnologias, sem, contudo, afetar a pesquisa e desenvolvimento de 

novos produtos. A demanda tem papel importante na assimilação de novas tecnologias no dia 

a dia:  

[...] as inovações no sistema econômico não aparecem, via de regra, de tal maneira 
que primeiramente as novas necessidades surgem espontaneamente nos 
consumidores e então o aparato produtivo se modifica sob a sua pressão. Não 
negamos a presença deste nexo. Entretanto, é o produtor que, via de regra, inicia a 
mudança econômica, e os consumidores são educados por ele, se necessário; são, 
por assim dizer, ensinados a querer coisas novas, ou coisas que diferem em um 
aspecto ou outro daquelas que tinham o habito de usar. Portanto, apesar de ser 
permissível e até necessário considerar as necessidades dos consumidores como uma 
força independente e, de fato, fundamental na teoria do fluxo circular, devemos 
tomar uma atitude diferente quando analisamos a mudança. (SCHUMPETER, 1985, 
p.48). 
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Quando novas combinações são disseminadas de maneira descontínua e sem 

retrocesso, há desenvolvimento. As combinações novas dos meios de produção devem ter um 

caráter descontínuo e relevante para gerar desequilíbrios, causando choques no sistema de 

produção, resultando no aumento desta. Schumpeter entende que ajustamentos nos métodos 

de produção, apenas como combinações diferentes dos mesmos materiais e forças, podem 

causar crescimento, mas não desenvolvimento. Para ele, o que é realmente destacável como 

exemplo de inovações é: 

a) a introdução de um novo produto; 

b) a introdução de novo método de produção; 

c) a abertura de um novo mercado, no país ou no exterior; 

d) a descoberta de uma nova fonte de matérias-primas; 

e) o estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria, como um 

monopólio, ou a fragmentação de uma posição de monopólio. 

 

Schumpeter deixa claro que os fatores de produção utilizados no processo gerador de 

novas combinações estão disponíveis dentro do sistema, empregados no interior do fluxo 

circular, não estando ociosos no sistema. Entretanto, para que haja ruptura com o fluxo 

circular, estes precisam ser combinados de maneira diferente da que eram alocados no fluxo 

circular, dando origem a novas combinações e/ou realocações dos fatores de produção e 

introdução de novas tecnologias, que irá culminar no que Schumpeter chamou de 

desenvolvimento econômico.  

Para que o processo de inovação seja colocado em prática, vale ressaltar o surgimento 

de novas firmas ao lado das antigas, impulsionando a construção de novas plantas industriais 

e estimulando a concorrência entre as empresas inovadoras e as seguidoras (imitadoras), 

motivadas por lucros extraordinários (CALAZANS, 1992). Gera-se, assim, um processo 

dinâmico de desenvolvimento, onde firmas antigas desaparecem, dando lugar a novas 

empresas, mais dinâmicas e eficientes. Essa dinâmica, “numa economia de concorrência, 

explica, por outro lado, o processo pelo qual indivíduos e famílias ascendem e decaem 

econômica e socialmente” (SCHUMPETER, 1985, p.49). 

 No que se refere ao agente responsável pela iniciativa do rompimento do fluxo 

circular, Schumpeter credita a um personagem singular: o empresário. “O empresário, um 

líder, um pioneiro, e um agente de mudanças” (SOUZA, 2007, p. 128). Portador de uma 

energia e capacidade de realizar coisas novas que não são comuns entre a população. Este 
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reúne cientistas, técnicos e capitais para obter novas combinações. Contudo, “[...] ele não 

deve ser confundido com o capitalista tradicional pertencente à burguesia, embora se junte a 

ela ao ser bem-sucedido em sua empreitada” (COSTA, 2006, p. 6). 

O empresário schumpeteriano é um agente dotado de qualidades especiais, capazes de 

torná-lo comandante do processo de ruptura do fluxo circular. Este vive em um mundo onde a 

concorrência não é perfeita, mas caracterizada pela presença de oligopólios, possibilitando a 

obtenção de lucro puro. No entanto, os lucros adicionais provenientes do oligopólio nem 

sempre são suficientes para financiar, por meio de acumulação prévia, os investimentos em 

novas combinações e o empresário necessita recorrer ao crédito. 

Assim, Schumpeter afirma:  

 

Ainda que a resposta convencional à nossa questão não seja certamente absurda, há, 
no entanto outro método de obter dinheiro para esse propósito, que chama nossa 
atenção, porque, diferentemente do referido, não pressupõe a existência de 
resultados acumulados do desenvolvimento anterior, e por isso pode ser considerado 
como o único disponível dentro de uma lógica estrita. Esse método de obter dinheiro 
é a criação de poder de compra pelos bancos [...]. É sempre uma questão, não de 
transformar o poder de compra que já existe em propriedade de alguém, mas a 
criação de novo poder de compra a partir do nada – a partir do nada mesmo que o 
contrato de crédito pelo qual é criado o novo poder de compra seja apoiado em 
garantias que não sejam elas próprias meio circulante – que se adiciona à circulação 
existente. E essa é a fonte a partir da qual as novas combinações freqüentemente são 
financiadas e a partir da qual teriam que ser financiadas sempre, se os resultados do 
desenvolvimento anterior não existissem de fato em algum momento. 
(SCHUMPETER, 1985, p. 53). 

 

O sistema financeiro, na figura do banqueiro, se torna fundamental para o processo de 

desenvolvimento, por ser o agente que amplia os meios de pagamentos ao criar crédito, 

tornando-se essencial para a evolução da economia. O crédito é o instrumento monetário que 

permite a realização das combinações produtivas, propiciando o desenvolvimento possível 

pela expansão monetária (CALAZANS, 1992, p. 649).  

Para a realização de sua função de impulsionar o desenvolvimento econômico, o 

empresário precisa de um ambiente sociocultural propício. Em consonância a isso, precisa de 

fontes de crédito de curto e longo prazo, para poder transformar os capitais em meios de 

produção, com intuito de gerar novos métodos e novos produtos. (SOUZA, 2007, p. 129). 

Com a obtenção do crédito, o empresário adianta os gastos com máquinas e matérias-

primas indispensáveis à atividade produtiva. O crédito bancário é possível a partir de criação 

de moeda escritural, tendo como lastro determinada base monetária, constituída pela 

poupança depositada. “O banco empresta em função da probabilidade de ser reembolsado. 
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Essa probabilidade depende da capacidade empresarial e das garantias reais que o empresário 

possa oferecer” (SOUZA, 2007, 130). 

As alocações de recursos financeiros para setores mais dinâmicos da produção geram 

benefícios para toda a economia. A demanda dos bens de capital para a indústria aumenta, e o 

mesmo ocorre com os bens de consumo, devido ao ingresso de novos trabalhadores no 

mercado de trabalho, levando à nova demanda por trabalhadores. Por isso, são elevados os 

níveis da economia, em razão do aumento da atividade industrial. O lucro extraordinário 

permite que os empresários paguem seus passivos bancários adquiridos. Desta forma, ocorre 

uma expansão da renda e da produção.  

No entanto, esse processo encontra seu fim com o aparecimento de imitadores, que 

intensificaram a concorrência, causando o decréscimo dos lucros para níveis normais. A 

economia entra em processo de acomodação e queda da taxa de acumulação de capital. 

Embora a análise schumpeteriana tenha a pretensão de ser geral, ela tem como base de 

análise países de desenvolvimento originário, tendo como exemplo mais importante a 

Inglaterra, pioneira no desenvolvimento industrial. A teoria, quando aplicada a países de 

desenvolvimento mais recente, necessita de algumas adaptações.  

Da mesma forma, ressalta Laumas: 

 

Schumpeter’s theory is one of the very theories which aim at systematically 
explaining the process of economic development. Since the theory is exciting, 
widely known, and the major contribution of a great economist, it is inevitable that 
attempts have been made in the recent years to apply it to the case of present-day 
underdeveloped countries.2 (LAUMAS, 1962, p. 653). 
 

Em suma, Laumas (1962) destaca que a teoria schumpeteriana é capaz, com alguns 

preceitos básicos, de explicar uma grande parcela do processo de desenvolvimento nos países 

desenvolvidos, ou de desenvolvimento industrial originário, e que a teoria tem sido adaptada 

recentemente para poder explicar o processo de desenvolvimento dos países ditos 

subdesenvolvidos. 

No modelo schumpeteriano, a força geradora do desenvolvimento provém do 

empresário, como mencionado anteriormente, o qual reúne habilidades extraordinárias para 

colocar-se à frente do processo de desenvolvimento, sendo o agente capaz de romper com o 

fluxo circular. O processo que leva ao desenvolvimento, na teoria de Schumpeter, é a 

                                                           
2 A Teoria de Schumpeter é uma das teorias próprias que visam sistematicamente explicar o processo de 

desenvolvimento econômico. Sendo a teoria emocionante, amplamente conhecida, e a maior contribuição de 
um grande economista, é inevitável que as tentativas tenham sido feitas nos últimos anos para aplicá-la ao caso 
dos países subdesenvolvidos, nos dias presentes.  
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inovação, que, quando adotada pelo empresário, transforma as relações econômicas e permite 

a obtenção de lucros extraordinários, colocando-o numa posição de riqueza e poder 

temporários.  

Apesar de a teoria schumpeteriana não explicar totalmente como se realiza o 

desenvolvimento nos países de desenvolvimento tardio, ela abre caminho para a formulação 

de uma teoria baseada em alguns preceitos apenas adaptando conceitos do modelo à realidade 

dos países com industrialização recente.  

De modo geral, a adaptação deste marco teórico, nas economias de desenvolvimento 

recente, se realiza no âmbito dos agentes responsáveis por sua implementação, embora 

algumas funções e ações permaneçam fundamentalmente as mesmas. Em síntese, é como se 

os sujeitos da ação tivessem mudado, mas as ações permanecidas as mesmas. (SILVA, 2008). 

Na teoria original, a inovação, o crédito e a atividade empreendedora são tarefas 

realizadas pela iniciativa privada. Entretanto, nos países de industrialização recente, estas 

atividades (inovação, fornecimento de crédito e empreendimento), essenciais ao processo de 

desenvolvimento, são realizadas de forma predominante pelo Estado. Seguindo esse 

pensamento, Wallich afirma que a teoria de Schumpeter adaptada a países de industrialização 

recente seria muito útil. Wallich sugere que o agente desencadeador do desenvolvimento nos 

países de desenvolvimento tardio não é o empresário.  Nestes países, o Estado assume o 

comando do processo de industrialização, tendo em vista que a estrutura e os canais da 

iniciativa privada não estavam completamente maduros quando a demanda pela mudança de 

paradigma se apresentou.  

Neste ínterim, quando Wallich sugere que o empresário não é o agente principal do 

desenvolvimento nos países de industrialização recente, não significa que este esteja fora do 

processo ou que não desempenhe um papel de destaque. Significa que este não é o guia, 

comandante, mas atua em segundo plano no processo de desenvolvimento, sendo sua 

presença possível apenas com o auxilio ou com algum tipo de aliança com o Estado.  

Nos termos do próprio Wallich: 

 

Sugerir que o empresário não é a principal força motora do desenvolvimento nos 
países menos adiantados não significa, naturalmente, negar que o mesmo represente 
certo papel, ainda que secundário. Uma das razões pelas quais alguns países 
permaneceram estáticos enquanto outros se desenvolviam, foram, muito 
provavelmente, a diferença de talentos nacionais quantos às qualidades 
empresariais. (WALLICH, 1952, p. 199).  
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Nesta linha, é importante notar que o desenvolvimento recente tem demonstrado que é 

possível, através de um processo misto onde a intervenção estatal tem como objetivo suprir 

áreas onde a iniciativa privada não alcança, criando condição para que estas se desenvolvam, 

através do protecionismo, de incentivos ou intervenção direta, interferindo de forma direta na 

atividade produtiva. 

No que tange aos processos ligados ao desenvolvimento econômico, à assimilação 

parece ser o processo mais característico. As tecnologias advindas dos países desenvolvidos 

são incorporadas à economia, possibilitando a melhoria do sistema de transporte e 

comunicação vigentes. Estas melhorias são resultados das pressões da demanda pelo consumo 

de tecnologias provenientes dos países desenvolvidos, possibilitando a assimilação de 

tecnologias provenientes destes. Desse modo, é razoável afirmar que a inovação não parece 

ser o processo que caracteriza o desenvolvimento. 

Na economia schumpeteriana, o processo de desenvolvimento tem como objetivo o 

lucro extraordinário para o empresário. No entanto, em países de desenvolvimento tardio a 

busca pelo lucro parece perder seu sentido, como objetivo principal, pelo fato de ser o Estado 

o agente principal. Nestas economias, a busca pelo aumento do bem-estar da população é, ou 

parece ser, a principal razão para o desenvolvimento econômico. 

Em países democráticos, a busca pelo aumento da qualidade de vida da população em 

geral é o objetivo mais destacável. “O governo é, em maior ou menor grau, o agente mais 

visível e ativo. Mas, em muitos casos, o governo é, por sua vez, o porta-voz de reivindicações 

populares intensamente sentidas.” (WALLICH, 1952, p. 200). A busca pela satisfação das 

demandas das massas populares pela atividade do Estado denota outro ponto importante sobre 

os objetivos do processo. “Assim, a ação do governo e as reivindicações da massa parecem, 

atualmente, ser as forças motivadoras mais características do desenvolvimento econômico.” 

(WALLICH, 1952, p. 200). Destacando que, para Schumpeter, a demanda não influenciaria 

de maneira central no processo de desenvolvimento e que a oferta teria o papel principal. 

Como foi dito anteriormente, o papel do Estado, nos países de desenvolvimento tardio, 

assume características totalmente diferentes dos países de desenvolvimento pioneiro no que 

diz respeito à teoria schumpeteriana. Nos países de industrialização recente, o ele se ocupa 

fundamentalmente em auxiliar a iniciativa privada, criando condições para que esta exerça sua 

atividade, atuando diretamente em áreas onde a iniciativa privada não consegue ou não tem 

interesse de atuar. Desta forma, o Estado acaba por agir de maneira a suprir a insuficiência da 

iniciativa privada. Entretanto, nos países desenvolvidos, o Estado não interfere de maneira 

principal, sendo o empresário o responsável pelo processo de quebra do fluxo circular.  
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Nas palavras de Laumas: 

 

[...] the role of the government in an underdeveloped country becomes essential: (a) 
either because the private sector has not the strength or lacks the willingness to 
enter certain activities; or (b) the private sector is willing to enter but sufficient 
ground has not been prepared for it to enter. 3(LAUMAS, 1962, p. 654). 
 

Por desempenhar um papel tão importante dentro da economia, o Estado ocupa-se de 

um grande numero de atividades, necessitando aperfeiçoar os mecanismos do aparelho estatal 

de maneira a maximizar a eficiência. Nos casos em que o setor privado não tem intenção de 

entrar em certos ramos de atividade, importantes para o desenvolvimento econômico do país, 

o governo acaba por suprir esta necessidade, entrando no setor com recursos públicos. De 

outro modo, quando a iniciativa privada tem interesse em atuar em determinados ramos de 

atividade, mas não conta com uma estrutura institucional e financeira adequada, como é o 

caso da maioria dos países de desenvolvimento tardio, cabe ao Estado prover os meios 

institucionais e financeiros adequados. Devido à estrutura financeira e institucional dos países 

subdesenvolvidos não ser madura o suficiente, a probabilidade de o Estado atrair grandes 

quantidades de fundos é muito alta. No mesmo sentido, o poder estatal tem capacidade de 

providenciar uma reformulação no sistema institucional vigente, podendo este causar um 

novo arranjo no sistema social e econômico. Neste contexto, o Estado, em economias de 

desenvolvimento tardio, costuma ter diferenças substanciais comparadas aos países de 

desenvolvimento originário. 

O processo de industrialização brasileiro parece apresentar características importantes 

que o colocariam como excelente objeto de análise à luz desta teoria. O Estado ocupou, a 

partir de 1930, o papel central no desenvolvimento do país, sendo o principal agente da 

atividade econômica. Levando este a ampliar as receitas arrecadadas através de impostos para 

o custeio de suas atividades. A ocorrência de tais fatos influencia a configuração da estrutura 

e a natureza das relações econômicas introduzidas após este período. O Estado passa a atuar 

em diferentes ramos de atividade, por vezes, auxiliando e criando condições para a iniciativa 

privada exercer suas atividades, por outras, atuando diretamente na atividade econômica.  

Após apresentar as características predominantes na teoria de desenvolvimento 

schumpeteriano e a necessidade de adaptação da teoria para explicar o processo de 

desenvolvimento dos países de desenvolvimento tardio, como o Brasil, faz-se necessário 

                                                           
3
 [...] o papel do governo em países subdesenvolvidos torna-se essencial: (a) tanto porque o setor privado não 

tem força ou falta vontade de entrar em certas atividades; ou (b) o setor privado esta disposto a entrar, mas 

as bases para a entrada não foram suficientemente preparadas.  
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aproximar os fatos históricos geradores do processo de industrialização brasileira, junto da 

caracterização dos aspectos fundamentais da teoria schumpeteriana adaptada para explicar o 

início do desenvolvimento industrial brasileiro. Alcança-se o primeiro objetivo deste trabalho, 

que é a caracterização do processo de desenvolvimento brasileiro à luz da teoria 

schumpeteriana adaptada a países de industrialização recente. 

A atuação do governo Vargas na economia deve ser destacada no início do processo 

de ruptura do fluxo circular de renda. De acordo com Fonseca, 

 

A atuação de Vargas no combate à crise do setor cafeeiro no início da década de 
1930, ao não ficar restrita à adoção de uma política econômica voltada à proteção 
da renda do setor cafeicultor, pode ser analisada como uma saída do fluxo circular 
baseado na renda do café, em direção da implementação de um projeto 
desenvolvimentista industrializante. (FONSECA; CARRARO, 2003, p. 9). 
 

Nessa linha, Fonseca (2003) afirma que o governo Vargas (1930-45) é o indutor da 

ruptura de fluxo circular de renda, utilizando políticas que vão além da simples proteção dos 

interesses dos cafeicultores, indo na direção de um novo processo de circulação de renda, com 

a adoção de políticas em prol do desenvolvimento industrial brasileiro, transformando, 

portanto, todo o fluxo de circulação de bens e serviços dentro da economia do País. Em 

conseqüência disso, a circulação de renda acaba se modificando por inteira. 

Mas a teoria schumpeteria, como foi dito anteriormente, necessita da existência de um 

líder ou comandante, capaz de aproveitar as oportunidades de implementar inovações e 

deslocar os recursos utilizados nos canais de produção mais antigos no fluxo circular para 

novos locais de produção mais eficientes e criativos, que competirão em situação de vantagem 

com as firmas antigas, e que levarão ao desenvolvimento econômico. 

A observação da historia aliada à análise da teoria demonstra que o governo Vargas 

caracteriza-se por ser o responsável pelo desenvolvimento na perspectiva da teoria 

schumpeteriana. Sendo assim, este toma a forma do “líder” schumpeteriano. Ele é o agente 

que atua para romper o fluxo circular ao utilizar uma política de substituição de importação, 

em detrimento das políticas de proteção ao modelo agroexportador, mudando o fluxo interno 

de interação entre os agentes econômicos, causando uma mudança em toda a estrutura social e 

econômica vigente antes de 1930.  

 O Estado atua na formação de um modelo focado em incentivos à industrialização e à 

produção interna, diferentemente do período anterior a 1930, onde as políticas econômicas 

governamentais eram focadas na proteção da renda do setor agroexportador, 

predominantemente o setor cafeeiro. Neste ambiente, o Governo Vargas redireciona a 
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economia e a sociedade, buscando o desenvolvimento industrial. Esta indústria se forma nos 

centros urbanos, principalmente São Paulo. Neste ambiente, quem direciona os rumos do 

desenvolvimento é o Estado, caracterizado na figura de Vargas. Sendo assim, demonstra-se 

que as características do modelo de industrialização são diferentes do modelo original de 

Schumpeter. 

Entretanto, não é necessária a negação total dos pressupostos de sua teoria, mas uma 

adaptação da forma de analisar o agente orientador e dos objetivos buscados por este no 

processo de desenvolvimento econômico em países menos desenvolvidos, diferentemente dos 

analisados na teoria original, voltada a países desenvolvidos. 

Schumpeter percebe que apenas a existência do empresário, dotado de qualidades 

especiais, não seria suficiente para manter um processo contínuo de desenvolvimento, na 

busca de inovação. Para tornar o processo de crescimento econômico um fenômeno 

endógeno, Schumpeter acrescenta a existência de instituições impessoais, que tornariam o 

processo “dinâmico, evolutivo e, acima de tudo, destruidor.” (FONSECA, 2003, p. 7). 

A partir deste momento, Schumpeter caracteriza o desenvolvimento como um 

processo evolutivo, onde os mais adaptados e eficientes sobrevivem. Havendo a constante 

criação e destruição de empresas, aspecto fundamental do dinamismo da economia 

schumpeteriana denominado de “destruição criadora”.  

Agora, as instituições também são responsáveis, junto com o empresário, da 

organização da produção, da busca de novos produtos e combinação de insumos, 

fundamentais para o processo de desenvolvimento econômico. Desta forma, o Estado toma 

um papel muito importante neste processo, criando instituições com o intuito de facilitar o 

desenvolvimento econômico. 

Fonseca melhor define esta função do Estado: 

 

[...] a organização da produção, a combinação de novos insumos e a busca constante 
por novos produtos passam a ser fundamentais para a geração de desenvolvimento 
econômico. Estas seriam funções próprias não exclusivamente do empresário 
inovador, mas de uma rede de órgãos e instituições que seriam criadas com o 
objetivo principal de inserir no sistema econômico os incentivos necessários para as 
empresas se lançarem continuamente na busca do novo, do desenvolvimento, não 
por decisões pessoais, mas por questão de sobrevivência. Neste momento, surge na 
visão schumpeteriana de desenvolvimento econômico um dos importantes papeis 
assumidos pelo Estado: criação de órgãos e instituições que incentivem o 
investimento industrial ao contribuir com a indústria privada na tarefa de planejar, 
estimular e promover de forma organizada o desenvolvimento econômico nacional. 
(FONSECA; CARRARO, 2003, p.8). 
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À luz da teoria schumpeteriana, pode-se afirmar que, no Brasil, o governo de Getúlio 

Vargas foi o responsável pela ruptura do fluxo circular de renda, através dos incentivos e 

criação de instituições para a mudança de uma economia voltada para a exportação de 

produtos agrícolas para uma economia industrial com objetivo de suprir a demanda interna 

por bens e serviços.  

O governo Vargas, no início da década de 1930, atua no sentido de manutenção do 

antigo e da criação do novo. Ou seja, quando atua na proteção da renda do setor cafeeiro ele 

mantém o velho sistema, mas, ao mesmo tempo, não se limita a isto. Vargas busca o novo, 

quando lança um projeto industrializante e desestimula a produção de mais pés de café 

criando uma taxa sobre a exportação de café de 20% (em espécie) e a criação de um imposto 

cobrado sobre cada novo cafeeiro plantado no estado de São Paulo (PELÁEZ, 1972). Esta 

política econômica garantia a manutenção da renda nacional interna, mas, ao mesmo tempo, 

abria as portas para um novo modelo de formação de renda. A construção do desenvolvimento 

econômico sobre uma nova base, a economia doméstica, caracteriza a ruptura com o antigo 

fluxo circular. 

Para o Estado tomar frente neste processo de desenvolvimento, ele teve que se 

estruturar de forma a criar institutos, órgãos e adequando a legislação para regular o novo 

padrão de desenvolvimento econômico adotado no Brasil. Basicamente, o Estado atua 

complementando a atividade empresarial, interferindo diretamente e, em outros casos, onde a 

iniciativa privada não tem condições de atuar, criando indústrias estatais.  

Visto que o Estado necessitava colocar em prática seu processo de desenvolvimento 

econômico, baseado na indústria, o governo Vargas passou a investir pesado na modernização 

da cadeia produtiva brasileira. É notável como a teoria schumpeteriana pode ser aplicada aos 

países de desenvolvimento tardio como o Brasil, cabendo apenas algumas adaptações, com o 

Estado atuando como agente do processo de inovação e financiador, na maioria dos casos, 

pelo motivo de os países da América do Sul, como o Brasil, contar com um ambiente 

econômico e financeiro imaturo.  
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3 O DESENVOLVIMENTO DERIVADO  

 

Como já foi descrito, o desenvolvimento derivado é uma teoria adaptada da teoria 

schumpeteriana para países pobres ou de desenvolvimento tardio, onde o empresário não é o 

agente desencadeador do desenvolvimento, a inovação não parece ser o processo que o 

caracteriza e o lucro privado nem sempre constitui o objetivo predominante. Na teoria de 

Schumpeter, a tecnologia é desenvolvida no país e aplicada nas empresas, gerando novos 

produtos e processos de produção mais eficientes. No entanto, nos países em 

desenvolvimento, na maioria dos casos, as inovações são trazidas de outros países e 

assimiladas internamente (SOUZA, 2007). 

Nos países de desenvolvimento tardio, geralmente, o setor empresarial e financeiro 

não estão suficientemente maduros para exercer as funções apontadas por Schumpeter em sua 

teoria.   

Por causa desta ineficiência, o governo atua de maneira importante ao propiciar a 

aplicação de técnicas já conhecidas nos países desenvolvidos e reunir recursos para 

investimentos, como faz o banqueiro schumpeteriano. 

Desta forma, o Estado acaba atuando como empresário, inovador e banqueiro, ele 

supre a insuficiência interna desses fatores. No entanto, o governo expande suas funções na 

economia aumentando as despesas publicas, necessita de mais recursos para poder sustentar o 

desenvolvimento econômico. Ressaltando que o investimento público é o eixo central do 

desenvolvimento derivado.  

Nos países em desenvolvimento, o Estado inovador substitui o empresário inovador. 

Na teoria schumpeteriana, o lucro é o objetivo principal do empresário. Entretanto, no 

desenvolvimento derivado de inovações vindas do exterior, o maior nível de consumo torna-

se o objetivo principal. Nesta adaptação descrita por Wallich (1952), a abordagem de 

Schumpeter deixa de focar na função de produção, para dar mais relevância para o aspecto da 

demanda.  

No entanto, um aspecto importante a ser salientado é que, o governo não necessita 

encarregar-se de todas as atividades econômicas novas. Este deve atuar na orientação do 

desenvolvimento da economia por meio de medidas diretas ou indiretas de planejamento 

econômico (WALLICH, 1952). 
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3.1 A RUPTURA INTENCIONAL DO FLUXO CIRCULAR DE RENDA 

 

Como já foi exposto, o ponto de partida da teoria de desenvolvimento schumpeteriana 

é representado pelo denominado fluxo circular, onde produção e renda crescem a taxas 

constantes no decorrer do tempo e alterações apenas ocorrem de maneira estática. Neste 

sistema, a concorrência leva os agentes a maximizarem sua produção, não havendo motivos 

para a sua mudança. Neste ambiente, alterações econômicas substanciais não podem ocorrer, 

pois a reprodução econômica está vinculada aos negócios realizados anteriormente. 

 

Os fluxos de produção e renda crescem a taxa constante no decorrer do tempo, 
somente ocorrendo mudanças estáticas. Para ele, em condições estáticas, não há 
tendência ao movimento cíclico do processo econômico, ou movimento em forma de 
onda econômica. Schumpeter descreve a economia em estado estacionário, em que 
há crescimento continuo dos fatores (população e do capital), e a rotina nos negócios 
é a regra. Nessa situação, as mudanças são uniformemente distribuídas no tempo, 
não podendo o processo econômico gerar transformações endógenas (abruptas, 
descontinuas e não uniformes no tempo), as quais irão caracterizar a evolução do 
sistema no decorrer do tempo histórico, ou aquilo que Schumpeter chamou de 
fenômeno do “desenvolvimento econômico”, ou, ainda, “progresso”. (CALAZANS, 
1992, p. 642). 

 

No entanto, mudanças podem ocorrer dentro do fluxo circular. A questão para 

Schumpeter é que essas inovações não podem ser previstas, mas são originárias do próprio 

sistema, e quando são introduzidas no sistema econômico conseguem transformar 

qualitativamente o ritmo da atividade pré-existente, levando ao rompimento do fluxo circular.  

O crescimento econômico se caracteriza por rupturas e descontinuidades que 

transformam o ambiente econômico vigente com a introdução de novos métodos de produção 

ou produtos, que fazem com que o sistema funcione, levando a economia a transformar-se por 

completo.  

A partir deste ponto, podemos salientar as semelhanças apontadas na teoria com o 

momento histórico muito característico no Brasil antes de 1930, quando a atividade 

econômica predominante no País era a agroexportadora (representando mais de 70% do valor 

gerado pelas exportações), marcada pela total estagnação em relação ao processo de produção 

e sobre o crescimento da atividade econômica.  

Neste sentido, Fonseca e Carraro apontam, que: 

 

[...] a dinâmica do setor cafeeiro determinava a própria dinâmica do conjunto da 
economia, até então baseada na produção e exportação de produtos agrícolas, cuja 
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rotina de produção era passada de pai para filho, com quase total ausência de 
mudanças na produção, estando à renda gerada neste setor a percorrer os mesmos 
canais, ano após ano, de forma semelhante à descrição de Schumpeter sobre o 
funcionamento de uma economia no seu fluxo circular, vale lembrar: walrasiano, 
estático e concorrencial. (FONSECA; CARRARO, 2003, p.8). 

 

No sistema de equilíbrio geral, não há a necessidade de líderes ou dirigentes porque 

não há incentivos à mudança na produção, não existindo a necessidade da função empresarial, 

porque os processos são rotineiros e não apresentam novidade. A função do administrador é 

apenas de gerenciar o que é usualmente feito.  

De maneira semelhante, podemos representar o período anterior a 1930, juntamente 

com a atividade econômica predominante, a produção cafeeira. A atividade agroexportadora 

não apresentava incentivos à inovação ou à mudança nos meios de produção, visto que se 

encontrava numa crise de super produção. Ou seja, não haveria motivos para implementar 

meios capazes de aumentar a produção, visto que a própria produção permanecia maior que a 

demanda, sendo assim uma economia estagnada, saturada, semelhante à situação descrita por 

Schumpeter em seu fluxo circular.  

De acordo com Schumpeter, a ruptura do fluxo circular deveria ser de competência da 

atividade de um empresário inovador, um líder, capaz de causar a mudança no rumo dos 

meios de produção através da introdução de novos métodos de fabricação e inovações 

tecnológicas. Redirecionando os canais pelos quais as relações econômicas se determinam, 

causando, deste modo, mudanças qualitativas diferentes daquelas do dia-a-dia. 

Ao estudarmos a década de 1930, notamos que algumas polêmicas vêm à tona. Uma 

delas se refere ao fato de se este período poder ser considerado, ou não, um período de ruptura 

do ponto de vista econômico. Como foi exposto anteriormente, o período anterior a 1930 tem 

forte semelhança com uma economia imersa no fluxo circular, e, a partir daquele ano, houve o 

direcionamento, liderado por Getúlio Vargas, para um novo padrão de desenvolvimento que 

desencadeou a ruptura do fluxo circular, transformando a configuração econômica, processo 

semelhante ao que Schumpeter chamou de “Destruição Criadora”. 

Outra polêmica se refere ao fato de se esse processo de ruptura seria intencional ou 

apenas um subproduto da defesa dos interesses do setor agroexportador. A interpretação 

clássica de Furtado afirma que o processo de industrialização foi resultante apenas das 

políticas adotadas para a proteção do setor cafeeiro, sendo um subproduto destas políticas. No 

entanto, Fonseca (2003), argumenta que o processo de industrialização foi um processo 

intencional. 
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O autor fundamenta seu argumento referindo-se à análise de dois fatores: (a) as 

instituições criadas no período subseqüente a 1930; e (b) as influências intelectuais de Vargas 

ao longo de sua vida política, manifestas em seus discursos. Estes dois argumentos unem-se 

para formar um corpo teórico capaz de reforçar as evidências da intencionalidade 

industrializante do Governo Vargas. 

Em seu artigo de 2003, Fonseca defende a intencionalidade das políticas adotadas pelo 

Governo Vargas na direção da construção de uma economia industrial na década de 1930 e 

afirma ter havido um erro por parte de Furtado na análise do período. Por ter centrado sua 

observação em políticas instrumentais, definidas como, as de cunho cambial, fiscal e 

monetária, Furtado teria visto “o crescimento da indústria como conseqüência não intencional 

da política de valorização do café e de manutenção da renda nominal do setor [...]” 

(FONSECA, 2003, p.133). Nesta linha, Furtado concluiu que as políticas implantadas teriam 

levado ao início da industrialização, mas este não teria sido o objetivo do governo, pela razão 

de este utilizar políticas com o intuito de promover a estabilização do balanço de pagamentos. 

Nas palavras de Fonseca: 

 
[...] nem sempre estas políticas instrumentais são capazes de evidenciar 
intencionalidade, dificultando que de sua formulação ou execução se possam 
depreender claramente as intenções de seus formuladores, o mesmo não ocorre com 
instituições criadas, extintas ou alteradas. O exame destas pode mostrar-se valioso 
metodologicamente ao permitir, com maior facilidade e precisão, que sejam 
empiricamente reveladas intenções, planos e projetos, porquanto em geral resultam 
de atos deliberados, que precisam ser materialmente expressos não só “fisicamente” 
(caso de leis, códigos e alguns símbolos) ou pela linguagem oral (caso de discurso e 
entrevistas, por exemplo) (FONSECA, 2003, p. 134). 

 

A partir de 1931, temos o início das primeiras leis voltadas aos interesses industriais, 

com a promulgação do Decreto nº 19.739, de 7 de março de 1931, que estabelecia a proibição  

de importação de máquinas e equipamentos para certos segmentos industriais. Embora pareça 

um ato prejudicial para a indústria doméstica, esta lei tinha como objetivo protegê-la da 

principal causa da crise de 1929, a superprodução. Pode-se destacar que esta lei não 

prejudicou a indústria, considerando as altas taxas de crescimento verificadas a partir de 1933 

e cessação da vigência do decreto, atendendo a reivindicação dos empresários, em março de 

1937. 

Em 1935, com a assinatura do tratado de comércio com os Estados Unidos, o Governo 

Vargas demonstra o apoio ao setor industrial na importação de bens de capital para o setor. O 

tratado concedeu vantagens na exportação de alguns produtos primários brasileiros (café, 

borracha, cacau), em troca da redução da tarifa aduaneira de 20% a 60% na importação de 
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alguns artigos de capital norte-americanos, tais como, máquinas, equipamentos, aparelhos e 

aços. 

A assinatura deste tratado demonstra a clara intenção do governo de trazer bens de 

capital necessários para a indústria, rompendo com a antiga prática de importar bens de 

consumo e exportar produtos primários para os países industrializados. A partir daí, a pauta de 

importações seria modificada, dando início a uma nova fase da configuração econômica 

brasileira. 

Na mesma direção, podemos mencionar o argumento de Fonseca (2003) de que as 

políticas de protecionismo adotadas com a reforma tributária de 1934 poderiam dar 

sustentação à afirmação da intencionalidade da industrialização brasileira, pelo motivo de 

estas políticas, geralmente, terem como foco a proteção do setor industrial.  

Além do mais, neste período, os recursos minerais do subsolo passaram para o 

controle da atividade estatal, contempladas na reforma institucional. 

 

Trata-se, neste caso, de regulamentar algo caro à Nova Economia Institucional: o 
direito à propriedade. Novas instituições – leis, códigos, órgãos, escolas, 
laboratórios, institutos – faziam-se necessárias, inclusive estabelecer os limites da 
propriedade privada frente à estatal, e da propriedade de estrangeiros com relação a 
proprietários nacionais (FONSECA, 2003, p. 143, grifo do autor). 
 

O Estado, em sua busca pelo desenvolvimento industrial brasileiro, não poderia ficar 

omisso na questão do trabalhador. Desta forma, o Governo Vargas demonstrou-se ativo em 

relação às políticas referentes à classe trabalhadora, assumindo a responsabilidade por sua 

regulação, e preparando de maneira sistemática a mão de obra por meio da educação. 

No início da década de 30, a partir da criação do Conselho Consultivo do Ensino 

Comercial, foram estruturadas no Ministério da Educação a Inspetoria do Ensino Profissional 

e Técnico e a Divisão do Ensino Industrial. Essa reforma do ensino comercial, iniciada em 

1931, tinha como objetivo abandonar o ensino exclusivamente teórico para dar lugar ao 

ensino profissionalizante, atendendo as necessidades de especialização do setor industrial. 

Ainda para atender o setor industrial urbano, a legislação trabalhista restringiu-se ao 

setor urbano da economia, excluindo os trabalhadores rurais. A legislação trabalhista criou 

leis e instituições voltadas a assegurar os direitos sociais dos trabalhadores como o salário 

mínimo, a bonificação natalina, férias e previdência. A criação de instituições tinha o objetivo 

de regular o mercado de trabalho e as novas relações de propriedade.  

Não poderíamos entender que a criação de toda esta estrutura e da mudança advindas 

das políticas adotadas pelo Governo Vargas seriam fruto do mero acaso, ou seja, supor que as 
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políticas e instituições criadas, a partir de 1930, não teriam a intenção clara do 

desenvolvimento intencional da indústria brasileira, seria como afirmar que a criação de toda 

uma estrutura legal, institucional e política seria fruto do mero acaso. 

Outro argumento para reforçar o sentido da intencionalidade de Vargas no que se 

refere à industrialização, refere-se ao estudo e análise de suas influências intelectuais. Em seu 

artigo denominado “Do Progresso ao Desenvolvimento: Vargas na Primeira República”, de 

2003, Fonseca enfoca na trajetória das idéias de Vargas no período anterior a 1930. Nesta 

analise, o autor procura suprir a lacuna da gênese das idéias de Vargas, para o entendimento 

de suas ações pós-1930.  

Na primeira parte de seu trabalho, Fonseca (2003), aborda a filiação ao positivismo e 

as idéias da época de estudante de Vargas. A seguir, o estudo é direcionado à época 

parlamentar, como deputado estadual e federal, quando participou da defesa das políticas 

tomadas pelo governo. Na terceira parte, o estudo é direcionado às experiências no Poder 

Executivo, como Ministro da Fazenda de Washington Luís e como Presidente do Estado do 

Rio Grande do Sul. Neste ultimo cargo estava quando da sua saída para liderar o movimento 

armado que derrubou Washington Luis e impediu a posse do candidato, eleito para sucedê-lo, 

Júlio Prestes. 

Ao analisar a gênese do pensamento de Getulio Vargas, além da grande influência do 

positivismo em sua ideologia, percebem-se três características básicas que sempre estiveram 

presentes na coerência de seu discurso, que marcam sua trajetória política: o antiliberalismo, a 

defesa do intervencionismo e a necessidade de industrialização. Deste modo, podemos 

perceber claramente a ideologia desenvolvimentista que marcou o seu governo após a fase de 

estabilização da economia.  

Getulio Vargas, antes de se tornar presidente do Brasil, sempre teve sua vida inserida 

em ambientes de disputas e discussões políticas acaloradas. Desde a infância, ainda em São 

Borja, vivenciou a Revolução Federalista em 1893 que, devido à violência das práticas do 

conflito, ficou conhecida como “revolução da degola”. Esta disputa foi responsável pela 

divisão dos gaúchos em dois: de um lado os “chimangos”, de ideologia positivista e tendo 

como líder Júlio de Castilhos, que defendiam a república e o presidencialismo; de outro, os 

“maragatos” ou federalistas, defendiam o parlamentarismo, eram descendentes do Partido 

Liberal do Império.  

Durante a vida acadêmica na Faculdade de Direito de Porto Alegre, Vargas ingressou, 

junto com outros de seus colegas, no Partido Republicano Rio-Grandense – PRR. Este tinha o 
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positivismo como ideologia oficial, que significava uma diferenciação interna frente aos 

adversários.  

Esta adotava princípios comtianos antiliberais, como a supremacia do Executivo em 
oposição ao principio da independência e harmonia dos poderes de Montesquieu, 
possibilitando ao Presidente do Estado elaborar leis; a Assembleia dos 
Representantes, por seu turno, reunia-se apenas dois meses por ano e possuía 
funções mais moralizadoras, como a discussão e aprovação do orçamento, do que 
propriamente legislativas. (FONSECA, 2003, p.3). 
 

Após 1930, podemos notar que o processo intenso de concentração e centralização do 

poder dos Estados Federativos para o Governo Federal, representado por Vargas, contribuiu 

para as transformações econômicas ocorridas no período. 

 

As únicas soluções definitivas que se apresentavam eram a centralização da 
arrecadação tributária por parte do Governo Federal e a proibição de os estados 
buscarem empréstimos externos sem sua prévia autorização. (FONSECA, 1999, 
p.196). 
 

O antiliberalismo mostrou-se recorrente durante todo o governo Vargas, sendo uma 

característica marcante de seu governo. Vargas defendia a intervenção do governo como pré-

condição para o desenvolvimento, tendo em vista que o laissez-faire não fora capaz de 

solucionar os problemas econômicos e sociais que se apresentavam. O governo deveria atuar 

como guia para a prevenção e solução de problemas causados pelo livre comércio. 

 

[...] defendia ele a idéia da complexificação da vida econômica: à medida que a 
sociedade ia se modernizando, os problemas econômicos passavam a ser 
predominantes, exigindo do Estado uma função coordenadora: “Na época em que 
os fins sociais são predominantemente econômicos, em que se organiza de maneira 
cientifica e o pragmatismo industrial é elevado a limites extremos, assinala-se a 
função do Estado, antes, e acima de tudo, como elemento coordenador desses 
múltiplos esforços, devendo sofrer, por isso, modificações decisivas” (VARGAS, 
19384 apud FONSECA, 1999, p. 192). 

 

A análise da formação intelectual de Vargas sempre pautou pela crítica ao 

individualismo e ao liberalismo, defendendo que a intervenção do Estado na economia, em 

certo grau, seria necessária para a solução das imperfeições decorrentes destes.  

Torna-se fundamental para analisar os fatos ocorridos no pós-1930, a união destes às 

políticas adotadas no período junto ao arcabouço teórico predominante na ideologia de 

Vargas, permite constatar que o governo teve clara intenção na promoção do desenvolvimento 

industrial brasileiro no período. 

                                                           
4
 VARGAS, 1938 – VARGAS, Getúlio. A Nova política do Brasil. Rio de Janeiro, José Olympio, 1938-1947. 

11v. 
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 A criação, pelo poder estatal, de diversas instituições com o intuito de promover o 

desenvolvimento econômico através do Estado, se materializa com a criação em 1934 do 

Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), do Conselho Nacional do Petróleo em 

1938, do Conselho Nacional de Minas e Metalurgia em 1940. No que se refere diretamente ao 

setor industrial, foi criada a Comissão Executiva do Plano Siderúrgico Nacional em 1940, a 

Comissão Executiva Têxtil em 1942 e a Comissão da Indústria do Material Elétrico em 1944. 

O Estado não atuou apenas como o facilitador e o criador de infraestrutura 

institucional e física com o objetivo de facilitar o desenvolvimento industrial, mas também 

atuou diretamente em setores essenciais como do aço e ferro, da química pesada e de 

produção de motores, de energia elétrica, direcionando o investimento estatal para áreas 

básica de uma economia industrial.  

Dessa forma, foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em 1941, a 

Companhia Vale do Rio Doce em 1942, a Companhia Regional de Álcalis e a Fábrica 

Nacional de Motores em 1943 e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco em 1945. Cabe 

destacar que a CSN foi constituída a partir de recursos internacionais provenientes da 

capacidade de articulação de Vargas, episódio que marca sua capacidade de adaptar-se de 

acordo com seus interesses e sua atuação como líder.  

O Governo Vargas preocupou-se também com a questão do crédito percebida como de 

fundamental importância no desenvolvimento capitalista. Para dar materialidade a essa 

preocupação o Governo criou, em 1937, a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco 

do Brasil, o Banco da Borracha em 1942, as Comissões de Financiamento da Produção em 

1943 e de Investimento em 1944. A criação destas instituições amplia o espaço ocupado pelo 

crédito estatal, criando uma política de crédito público de âmbito nacional. 

O resultado desta análise nos permite sugerir que o Governo Vargas se enquadra no 

modelo elaborado por Wallich (1952). O governo, dessa forma, pode ser considerado o líder 

no processo de industrialização, causando a ruptura com a antiga estrutura econômica do 

modelo agroexportador, de maneira intencional.  

3.2 O ESTADO EMPRESÁRIO E BANQUEIRO 

 

A proposta desenvolvida na teoria de Schumpeter busca explicar o processo de 

desenvolvimento econômico a partir de premissas gerais. Inicialmente o papel da força 

motora do desenvolvimento fica a cargo do empresário inovador capaz de romper com o fluxo 

circular de renda, através da introdução de novas formas de produção. Com isso, causa 
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mudanças como “[...] um processo único na perspectiva histórica, e sua característica mais 

evidente é a mutação incessante irreversível.” (SCHUMPETER, 1964, p.71).  A presença de 

empresários empreendedores é um dos elementos fundamentais do processo. É ele que, 

dotado de qualidades especiais como a criatividade e a intuição, realiza novas combinações, 

obtendo lucros extraordinários, transfere os meios de produção para atividades mais 

dinâmicas e utiliza o crédito como forma de transferência de poder de compra por parte das 

empresas sem a necessidade da acumulação prévia. 

Posteriormente, o pensamento schumpeteriano evolui sua atenção central da figura do 

empresário e se detém no conjunto de instituições e órgãos capazes de sustentar a dinâmica de 

desenvolvimento que o sistema capitalista necessita. Essas instituições têm características 

impessoais, integradas e pragmáticas. Essa evolução foi necessária para retirar do conceito de 

desenvolvimento o caráter eventual do sistema capitalista e caracterizá-lo, baseado em 

instituições, como um sistema de desenvolvimento contínuo.  

Contudo, nos países de desenvolvimento tardio, como é o caso dos latino-americanos, 

as bases para a formação da capacidade empresarial habilitada para dar início ao processo de 

desenvolvimento baseado na inovação não está totalmente desenvolvida. Neste caso, o Estado 

assume, a exemplo do Governo Getulio Vargas a partir da década de 1930, a responsabilidade 

de formar a estrutura necessária para que o processo de desenvolvimento tenha início, 

rompendo com o antigo arranjo econômico, causando a transformação social e econômica 

caracterizada na literatura.  

Para entender o início deste processo é necessário abordar os traços marcantes que 

levaram à queda do modelo agroexportador, criando condições para o desenvolvimento 

industrial. Esta teoria “[...] é atribuída aos economistas da CEPAL, principalmente a Celso 

Furtado e Raúl Prebisch, e é vulgarmente conhecida como teoria dos choques adversos.” 

(FONSECA, 2003, p. 249, grifo do autor). Estes argumentam que a crise do setor 

agroexportador teria dado condições para o início da industrialização voltada ao mercado 

interno. 

A crise afeta diretamente o balanço de pagamentos, resultando no encarecimento das 

importações e na diminuição da demanda por exportações, redução do preço dos bens 

exportáveis (principalmente o café), o que dificulta a obtenção de capitais e empréstimos 

necessários para equilibrar os déficits em conta corrente. O governo acaba por desvalorizar a 

moeda nacional para amenizar os efeitos do déficit no balanço de pagamento, encarecendo as 

importações ainda mais. Desta forma, a crise acaba criando condições para a formação do 

mercado interno com preços relativamente favoráveis à produção nacional. 
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A diminuição das exportações impacta diretamente na arrecadação de impostos dos 

governos estaduais, forçando-os a adotarem medidas de contenção de gastos e expansão 

monetária. Gerando o crescente descontentamento e pressões de diversos segmentos sociais 

inclusive do setor industrial. Em decorrência ao aumento da oferta monetária os juros 

domésticos caem, incentivando investimentos na produção interna. 

Para o governo contornar os efeitos da baixa arrecadação de impostos e dos déficits 

comerciais, ele aumenta as tarifas sobre bens importados o que contribui para o aumento dos 

preços relativos dos importados proporcionando maiores vantagens à produção nacional. Mas 

a crise no setor agroexportador não foi causada apenas em decorrência da crise de 1929. A 

tendência de desarticulação do sistema agroexportador já ocorria desde a República Velha.  

No início do século XX, foi firmado o Convênio de Taubaté (1906), que marca a 

necessidade da esfera governamental intervir no mercado de café. O governo interviria de 

também através das caixas de conversão, de estabilização e das desvalorizações cambiais 

freqüentes. Mas a manutenção do preço do café no mercado internacional não poderia se 

sustentar por muito tempo, em decorrência da baixa elasticidade-preço do produto e do 

aumento descontrolado da oferta do mesmo. Esse processo de defesa levaria, “passo a passo”, 

à crise do setor. 

Nas Palavras de Furtado: 

 

[...] a defesa dos preços proporcionava à cultura do café uma situação privilegiada 
entre produtos primários que entravam no mercado internacional. A vantagem 
relativa que proporcionava esse produto tendia, conseqüentemente, a aumentar. Por 
outro lado, os lucros elevados criavam para o empresário a necessidade de seguir 
com as inversões. [...] Dessa forma, o mecanismo de defesa da economia era, em 
ultima instância, um processo de transferência para o futuro da solução de um 
problema que se tornaria mais grave. (FURTADO, 2007, p. 256). 
 

No final de 1928, com a rápida deterioração do balanço de pagamentos, o Banco do 

Brasil adotou medidas de redução de empréstimos ao setor privado. Essa medida foi seguida 

pela contração de depósitos dos outros bancos, causando um surto deflacionário e diminuindo 

a atividade econômica urbana. A geração de produto real estagnou, a produção industrial caiu 

e, em 1929, as importações foram inferiores aos 16,3% registrados em 1928 (FRITSCH, 

1990). 

O agravo da situação financeira de sustentação do café foi seguido pelo segundo 

recorde de safra em 1929, dois anos após o recorde histórico de 1927.  A situação deteriorou-

se ainda mais quando a possibilidade de obtenção de crédito em Londres foi bloqueada no 

final do ano de 1929. Mesmo com a pressão das autoridades responsáveis pela defesa do café 
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para a obtenção de crédito via Banco do Brasil, o Governo Federal manteve a política 

ortodoxa de austeridade fiscal e reforma monetária.  

A recusa do Governo Federal de conceder crédito via Banco do Brasil para o 

programa de defesa do café causou a queda do seu preço. A acentuada queda no preço do 

produto causou outro duro golpe no balanço de pagamentos, aprofundando a contração 

monetária ao longo de 1930, agravando ainda mais a recessão iniciada em 1929, resultando 

em uma crise sem precedentes, que acabaria com o regime (FRITSCH, 1990). 

A contração monetária adotada pelo Governo Federal e a crise de 1929 atingiram 

duramente a burguesia industrial em sua fase embrionária, provocando a perda de dinamismo 

dos setores industriais que ofereciam suporte aos interesses do setor da economia exportadora 

capitalista. A hipótese da industrialização tendo como centro dinâmico o setor exportador, 

mesmo como caráter limitado, não pode ser descartada. Porém, devido às limitações do setor, 

esse processo levaria muito tempo. Com a crise do setor exportador, a possibilidade de 

ocorrer desenvolvimento industrial decorrente da necessidade de atender o setor torna-se nula. 

A crise no balanço de pagamentos restringe a capacidade de importação do país. Desse 

modo cria-se demanda para a produção interna, visando a suprir a demanda dos produtos que, 

outrora, eram importados. Surge a oportunidade de modificação e diversificação do sistema 

de produção interno do Brasil. Entretanto, “[...] a burguesia industrial padecia de precário e 

atrasado estagio de concentração e centralização de sua estrutura empresarial, era frágil e 

incapaz de saltar os enormes desníveis que a separavam da condição avançada” (DRAIBE, 

1986, p. 36).  

Devido à falta de maturidade do setor industrial brasileiro, o Governo Federal, em 

1930, assumiu o papel de “líder” no processo de desenvolvimento econômico, buscando criar 

uma rede de órgãos com o objetivo de acelerar este processo, atuando como Estado 

empresário, inovando e procurando ser, em menor escala, o agente financiador do processo de 

industrialização. Mas as ações do governo não tinham como objetivo substituir o empresário, 

nem transformá-lo em agente passivo do processo, mas suas ações, ao criar instituições, 

tinham o claro objetivo de assumir a responsabilidade das decisões econômicas (FONSECA; 

CARRARO, 2003). 

Dá-se, deste modo, início ao processo de industrialização brasileira sob a 

responsabilidade do Governo Vargas, sendo que o Estado transforma-se em “empresário, 

inovador e em menor intensidade, banqueiro.” (FONSECA, CARRARO, 2003, p.10). O 

poder estatal toma a frente do processo de industrialização, o que não significa, 

necessariamente, que o Estado tenha substituído o empresário, ou que a classe empresarial 
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tenha se tornado passiva em relação à atuação deste. O Estado atua de forma a liderar e 

auxiliar o processo de desenvolvimento industrial, criando instituições capazes de suprir a 

lacuna nos setores onde a iniciativa privada não fora capaz de atuar.   

Ao assumir a Presidência da República, Getúlio Vargas deparou-se com o cenário da 

crise de 29, uma das maiores crises econômicas de todos os tempos. No Brasil, a atuação de 

empresários e banqueiros era muito restrita. Por razões do processo de formação histórica da 

economia, a classe que mais se destacava era a dos proprietários rurais e arrendatários, a qual 

não apresenta em sua configuração social e econômica os agentes desencadeadores do 

desenvolvimento schumpeteriano. A economia brasileira apresentava-se imatura, do ponto de 

vista da atuação empresarial, para que este fosse capaz de assumir as funções descritas por 

Schumpeter em sua teoria. Além disso, o sistema financeiro e bancário não eram 

suficientemente desenvolvidos para suprir a necessidade de crédito para a realização de 

investimentos empreendedores.  

A partir de 1930, configura-se o início do processo de industrialização, o qual se torna 

a alternativa para que o Brasil entre no processo de desenvolvimento industrial em detrimento 

ao modelo agroexportador, baseado em praticamente apenas um produto (café), ocupando em 

torno de 70% do total de exportações durante a década de 1920, que dava fortes sinais de 

esgotamento e tornava a economia nacional muito vulnerável a flutuações dos mercados 

internacionais. 

O governo Vargas logo percebeu que deveria interferir na economia de forma a 

ampliar o conjunto das relações econômicas entre os agentes, criando uma mudança 

qualitativa e levando o Estado a desempenhar a função coordenadora da atividade econômica. 

O governo, ao agir na direção da coordenação para o desenvolvimento, saindo do fluxo 

circular, tornaria a atividade econômica mais complexa, exigindo do agente de coordenação 

econômica maior esforço para empreender e realizar novas combinações, necessitando 

capacidades excepcionais, não comuns a todos, para tornar o processo factível.  

 

Enquanto nos canais habituais são suficientes à própria aptidão e experiência do 
indivíduo normal, quando se defronta com inovações precisa de orientação, 
enquanto ele nada a favor da corrente no fluxo circular que lhe é familiar se quiser 
mudar o canal, ele nada contra a corrente. O que anteriormente era auxílio torna-se 
um obstáculo. O que era dado familiar torna-se uma incógnita. Quando terminam as 
fronteiras da rotina muitas pessoas não podem ir além, e outros podem fazê-lo de 
maneira altamente variável (SCHUMPETER, 1912, p. 58). 
 

Para tanto, o governo Vargas passou a ajustar a legislação que regia as relações entre 

os agentes sociais e econômicos e criou novos órgãos institucionais, com o objetivo de 
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concretizar e regular as políticas públicas indispensáveis ao desenvolvimento econômico. Ao 

agir desta forma, o Estado atuava no sentido de propiciar um ambiente adequado à construção 

de um processo contínuo de desenvolvimento, retirando o caráter pessoal de Vargas e seu 

governo no processo de desenvolvimento nacional. As instituições teriam a função de manter 

de forma contínua o processo de desenvolvimento econômico sem que este estivesse ligado, 

propriamente, a um líder (FONSECA, 2003). 

Para compreender como o processo que caracterizou a ruptura do modelo 

agroexportador para o modelo de industrialização por substituição de importações, tem-se 

como marco histórico a “Revolução de 30”. Porém, não se pode presumir que não ocorreu 

atividade industrial antes de 1930, e sim, que a existência de atividade industrial anterior a 

este ano não era o traço mais característico do período.  

 

[...] reconhecer 1930 como um marco a partir do qual a industrialização dá um salto 
em termos qualitativos – salto esse que encontra ressonância inclusive na maneira 
como os dirigentes concebiam a importância desta via de desenvolvimento para o 
país – não significa que, antes de 1930, não houvesse atividade industrial e que, daí 
em diante, instantaneamente, as indústrias tivessem crescido do nada. (SILVA, 
2008, p. 33). 
 

Assim, a economia mercantil exportadora foi importante para a formação das bases 

que caracterizaram a transição para o processo de formação de capital na direção do 

crescimento industrial, que culminaria no processo de industrialização voltada para dentro, a 

partir de 1930. O complexo cafeeiro estabeleceu, antes de 1929, em certo grau, a articulação 

com o capital industrial, sendo indispensável à reprodução da força de trabalho no campo e na 

cidade, sendo também alternativa para a aplicação de lucros. O capital industrial dependia do 

capital mercantil exportador para obter divisas necessárias à sua reprodução, pois a indústria 

era incapaz de gerar suas próprias divisas.  

O capital do setor exportador diferencia-se ao propiciar a criação de diferentes formas 

de capital como: o industrial, o mercantil agrário, o produtivo e o bancário. A diferenciação 

da economia cafeeira propiciou a divisão do trabalho urbano, impulsionando o crescimento 

dos setores de atividade atacadista, varejista, bancária, administração da construção civil, 

serviços etc. A heterogeneidade do período permite caracterizá-lo como um período de 

transição, onde o capital mercantil é caracterizado como dominante. 

 

Esta estrutura heterogênea fundamenta-se em certo grau de avanço das forças 
produtivas que, apesar de limitado pela subordinação ao capital mercantil, 
desenvolveu uma potencialidade virtual de reordenação do padrão de acumulação 
capitalista (DRAIBE, 1986, p. 32). 
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A crise da economia cafeeira representou a ruptura da inserção da economia brasileira 

no mercado internacional, causando problema no balanço de pagamento, por causa da queda 

da demanda dos países desenvolvidos, imersos na maior crise financeira e industrial do século 

XX. Os efeitos da crise demonstraram que o Brasil era extremamente dependente do mercado 

internacional, tanto para obter produtos industrializados, quanto para obter divisas necessárias 

para a comercialização destes produtos.  

A magnitude do impacto da crise na economia brasileira representou a possibilidade 

de alteração do modo de produção do País. O processo de industrialização era uma 

possibilidade plausível. No país, existiam três grupos potencialmente capazes de transformar 

as bases de interesses no campo econômico, social e político: a burguesia mercantil 

exportadora, a burguesia industrial e o proletariado. Qualquer um destes setores representava 

uma base de interesses que poderia determinar as vias do desenvolvimento, contendo 

qualidades suficientes para a estruturação do processo de revolução burguesa.  

O predomínio da burguesia cafeeira admitia a necessidade da construção de um setor 

industrial de bens de consumo de forma paralela, capaz de sustentar a reprodução da força de 

trabalho. A expansão do setor de bens de consumo tenderia a criar condições para a 

diversificação da produção e criaria a necessidade da formação do setor de bens de capital. 

Mas, para tornar este processo factível, seria necessária a intervenção do Estado para 

acumular capitais suficientes para investir diretamente na formação de infraestrutura e no 

setor de bens de capital, criando condições para a transformação da estrutura econômica de 

economia exportadora de produtos agrícolas para uma economia industrial dinâmica e 

independente (DRAIBE, 1985). 

Nas ultimas décadas do século XIX foi quando se deu início a industrialização 

brasileira. Entretanto, foi a partir da década de 1930 que a indústria tomou impulso e passou 

por um processo de diversificação, iniciando, de fato, a substituição de importações. Em 

decorrência deste processo, a indústria torna-se o setor líder no processo de desenvolvimento 

econômico, sendo responsável gradualmente pela determinação da renda e do emprego 

(FONSECA, 2003).  

Vargas, desde o início do seu governo, tinha a consciência que o processo de 

industrialização brasileiro deveria seguir um rumo diferente do desenvolvimento industrial 

dos países desenvolvidos. Na sua percepção, o Estado deveria intervir no processo de 

industrialização desde suas bases, atuando como guia do processo de desenvolvimento, 

auxiliando o setor industrial e propiciando as bases para a indústria desenvolver-se, inclusive 
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fomentando os setores mais importantes através do crédito. Dessa forma, o Estado atua não 

apenas como o líder e empresário do processo de desenvolvimento, mas também, como 

banqueiro, caracterizando o Estado como o principal agente da teoria de Schumpeter. 

Faz-se necessário salientar que o processo de maturação da indústria brasileira se deu 

muito mais rapidamente que nos países de desenvolvimento originário. O processo de 

constituição do desenvolvimento nos países mais adiantados teve sua formação através da 

tentativa e erro, ou seja, tais países foram se desenvolvimento através da aplicação de várias 

inovações que passavam pelos processos de adaptação, imitação e difusão. Já nos de 

desenvolvimento tardio o processo mais característico é a assimilação das tecnologias 

provenientes dos países desenvolvidos (COSTA, 2006). 

Percebendo a necessidade da intervenção estatal, Vargas, comprometeu-se a realizar 

uma abrangente reforma administrativa e institucional, modernizando a legislação que 

regulamentava as relações sociais e econômicas com o objetivo de concretizar as políticas 

públicas de planejamento da produção. O Governo Vargas criou instituições com o intuito de 

intervir na economia para formar as bases para o desenvolvimento industrial e construir um 

ambiente propício a manter a continuidade do processo de desenvolvimento, construindo um 

ambiente institucional impessoal. Assim, constrói-se um forte processo de racionalização da 

administração pública procurando a maior eficiência profissional no setor público. 

A formação de novas instituições e a melhoria na gestão pública tem o objetivo 

aparelhar o Estado para o planejamento de suas ações, baseadas na adoção de critérios 

técnicos para a tomada de decisões e na maior eficiência, buscando eliminar o uso de soluções 

de caráter político.  

Com o objetivo de racionalizar a burocracia e modernizar a administração estatal, foi 

criado o Conselho Federal do Serviço Público Civil em 1936, e substituído pelo 

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) em 1938. O DASP tinha a função 

de organizar a estrutura administrativa, racionalizar e controlar a carreira do funcionalismo 

público (SILVA, 2008).  

Getulio Vargas adota firme controle sobre as políticas estaduais substituindo o regime 

federalista, predominante na Republica Velha, pela centralização do poder no Governo 

Federal. O Congresso e as Assembleias estaduais foram dissolvidos, as garantias 

constitucionais foram abolidas e a censura à imprensa instituída. A partir daí, Vargas passou a 

governar por meio de decretos selecionando interventores com poderes semelhantes aos seus 

que vieram a substituir os governadores de Estado.  
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Para poder intervir sobre as atividades fundamentais do desenvolvimento econômico 

do país, o Governo Vargas criou a Carteira de Exportação e Importação do Banco do Brasil. 

Esse órgão deveria propiciar melhores condições ao controle das importações. Já o Conselho 

Federal do Comércio Exterior (CFCE) foi criado com o objetivo de fomentar as atividades 

ligadas à exportação em 1934. O Conselho Técnico de Economia e Finanças (CTEF), em 

1937, subordinado ao Ministério da Fazenda, tinha o objetivo de elaborar estudos sobre o 

sistema monetário e das contas públicas. A Superintendência da Moeda e do Crédito 

(SUMOC), em 1945, tinha como objetivos emitir papel-moeda para o tesouro, controlar e 

receber o compulsório dos bancos, fixar as taxas de desconto e juros de empréstimos aos 

bancos comerciais, orientar a política cambial etc.  

De forma a colocar em prática o desenvolvimento industrial, o governo criou diversos 

órgãos, com o objetivo de auxiliar, planejando e organizando, o projeto de desenvolvimento 

industrial: em 1930, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio; no ano seguinte, o 

Departamento Nacional do Trabalho; em 1934, o Conselho Federal do Comércio Exterior, o 

Plano Geral de Viação Nacional e a Comissão de Similares. 

Além de criar órgãos destinados a orientar a planejar o desenvolvimento industrial, o 

Governo Vargas criou empresas e instituições de cunho técnico capazes de inovar, de 

aperfeiçoar técnicas de produção, combinar novos insumos, tornar mais eficiente o sistema de 

produção e distribuição. Para a realização dessas atividades foram criados o Instituto 

Geológico e Mineralógico do Brasil, a Estação Experimental de Combustível e Minérios, o 

Instituto de Química entre 1930 e 1936, e posteriormente, o Conselho Nacional do Petróleo 

(1938), o Instituto Nacional do Sal (1940), a Fabrica Nacional de Motores (1940), o Conselho 

Nacional de Ferrovias (1941), a Usina Siderúrgica de Volta Redonda (1943), o Conselho 

Nacional de Política Industrial (1944) e a Comissão de Planejamento Econômico 

(FONSECA; CARRARO, 2003). 

 Para melhor avaliar o resultado das políticas de desenvolvimento industrial do país e 

formular estratégias efetivas, o Governo Vargas necessitava de informações estatísticas 

capazes de avaliar o impacto da ação do agente público. Para isso, criou o Conselho Brasileiro 

de Geografia em 1933 e o Instituto Nacional de Estatística em 1934. No ano de 1938, 

centralizou a coordenação dos serviços e de informação e dos estudos estatísticos, geográficos 

e cartográficos, transformando o Instituto Nacional de Estatística em Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

O Governo Vargas viria a atuar no auxílio atuando como Estado-Empresário da 

atividade industrial, facilitando e regulando a exploração dos recursos naturais. Atendendo 
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essa necessidade, foi criado em 1934 o Departamento Nacional da Produção Mineral, o 

Conselho Nacional do Petróleo, em 1938, e o Conselho Nacional de Minas e Metalurgia, em 

1940. O Estado atuou também diretamente no setor industrial ao criar, em 1940, a Comissão 

Executiva do Plano Siderúrgico Nacional, a Comissão Nacional de Ferrovias em 1941, a 

comissão Executiva Têxtil e a Comissão Vale do Rio Doce em 1942, e a Comissão da 

Indústria do Material Elétrico em 1944. 

Como dito anteriormente, o Estado não atuou apenas como facilitador e provedor de 

infraestrutura, mas também foi empresário, investindo diretamente em setores fundamentais 

do desenvolvimento industrial, como o do ferro, do aço, da energia elétrica, da química 

pesada e de produção de motores de combustão interna. Os investimentos públicos, nessas 

áreas, tinham como objetivo desenvolver núcleos de investimentos industriais capazes de 

propagar seus efeitos para ramos coligados aos investimentos básicos estatais.  

 Dessa forma, foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional em 1941, a Companhia 

Vale do Rio Doce em 1942, a Companhia Regional de Álcalis e a Fábrica Nacional de 

Motores em 1943 e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco em 1945.  

Outro ponto importante no arcabouço teórico schumpeteriano é a questão do crédito. 

Durante a década de 1930, com o foco das políticas do Estado focadas no desenvolvimento 

industrial, evidenciou-se a necessidade da criação de uma entidade governamental 

especializada em fornecer crédito para o custeio de investimentos industriais de longo prazo. 

Para atender a demanda de créditos de longo prazo o Banco do Brasil, em 1937, por 

autorização das autoridades governamentais, foi autorizado a realizar empréstimos de longo 

prazo, para a agricultura, a pecuária e a indústria de transformação. Esta carteira especial do 

Banco do Brasil foi denominada de Carteira de Crédito Agrícola e Industrial (CREAI). 

 

[...] a Criação e o funcionamento da CREAI devem ser analisados no contexto de 
um projeto mais amplo de modernização econômica, voltado para o apoio à 
industrialização e à diversificação da produção agropecuária e industrial, sem 
abandono da agricultura exportadora e sem alterar a hegemonia da grande 
propriedade rural (capitalista ou não) no campo, com forte ênfase da intervenção do 
Estado na economia e dentro de uma visão econômica autarquizante, que buscou 
internalizar ao máximo as atividades econômicas consideradas estratégicas 
(BESKOW, 1994, p. 192).  
 

 Além da CREAI, o Governo Vargas, para atender a demanda de crédito em âmbito 

nacional, criou: o Banco da Borracha, em 1942, as Comissões de Financiamento da Produção, 

em 1943, e de Investimento, em 1944. 
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Ao longo do capitulo, verifica-se que o Estado atuou diretamente no desenvolvimento 

brasileiro, tomando para si a responsabilidade de orientar a economia rumo a uma nova forma 

de circulação de renda. Para isso, centralizou as decisões na esfera federal, estruturou e 

racionalizou a burocracia administrativa com o objetivo de controlar as variáveis econômicas 

necessárias para por em prática seu projeto desenvolvimentista. Desse modo, atuou da 

maneira descrita na teoria neo-schumpeteriana ao participar da economia como empresário e 

banqueiro. Além disso, preencheu todos os aspectos descritos por Wallich para uma economia 

de desenvolvimento derivado, sendo a força propulsora do desenvolvimento e tendo como 

objetivo principal atender as demandas da população.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar o processo de industrialização brasileiro é possível concluir que existe 

forte presença do Estado desde o seu início. No contexto da crise de 1930, ele era o único 

capaz de realizar as transformações necessárias para o desenvolvimento econômico. Desse 

modo, o Governo Vargas tomou todas as medidas necessárias para se tornar o protagonista na 

condução das mudanças fundamentais para alcançar seus objetivos. 

 O Estado, personificado na figura carismática de Vargas, concentrou e centralizou 

poder na esfera federal, criando novos órgãos, leis, códigos com o objetivo de estabelecer um 

ambiente institucional capaz de dar continuidade ao processo de industrialização, 

estabelecendo um novo marco na configuração econômica brasileira. 

Diante da escassez de capacidade empresarial habilitada, sistema financeiro pouco 

desenvolvido e pequeno número de empresas, incapazes de impulsionar o processo de 

inovações no sistema econômico e promover mudanças na estrutura econômica, a presença do 

Estado justifica-se para suprir a incapacidade do setor empresarial na condução da 

transformação do ambiente econômico. O Estado criou instituições com o objetivo de tornar 

as relações econômicas impessoais, racionais e pragmáticas, assumindo, desta forma, a 

responsabilidade por todos os fenômenos do capitalismo, de acordo com os pressupostos da 

teoria neo-schumpeteriana, tornando-se empresário, banqueiro e inovador. 

Ainda, durante o processo de desenvolvimento da economia industrial brasileira, o 

Estado foi eficaz, atendendo as demandas da sociedade, ao diversificar o parque industrial e 

obter significativas taxas de crescimento durante o período, tornando o Brasil um dos 

primeiro países a recuperar-se dos efeitos da crise de 1929. O processo de industrialização 

iniciado na década de 1930 constituiu um marco na história econômica brasileira, graças à 

percepção do Governo Vargas ao conduzir a atividade econômica.  
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