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formação que não podem ser explicados pelo desdobramento da expansão 
da economia capitalista europeia ou americana, ainda que posteriormente 
tenham se vinculado ao mercado internacional.  

Não pretendemos discutir os tipos coloniais de situações 
contemporâneas de dependência na América Latina, como é o exemplo mais 
claro de Porto Rico. É preciso um trabalho intelectual considerável para 
especificar e tomar inteligíveis, no contexto de uma visão mais geral sobre a 
dependência, as particularidades das situações coloniais ou quase-coloniais. 
Dependência e Desenvolvimento não tem a pretensão de esgotar e nem mesmo 
tratar de todas as formas de dependência existentes na América Latina. 
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DESENVOLVIMENTO POR EFEITOS EM CADEIA: UMA ABORDAGEM 

GENERALIZADA
1 

Albert O. Hirschman  

Introdução: teorizando sobre o desenvolvimento econômico de uma 
perspectiva histórica  

A carreira da Economia do Desenvolvimento, enquanto preocupação 
científica, nos últimos 25 anos serve para ilustrar uma das diferenças 
fundamentais entre as ciências naturais e as ciências sociais. Como mostra 
Thomas Kuhn, por exemplo, nas ciências naturais a formulação de um novo 
paradigma é seguida de um prolongado período durante o qual esse 
paradigma é aceito sem discussões e os esforços da “ciência convencional” 
são aplicados na sua verificação, aplicação e subsequente aprofundamento. 
Nas ciências sociais, por outro lado, o enunciado de um novo paradigma 
acarreta também esforços similares, porém é imediatamente seguido de uma 
persistente arremetida de qualificações, críticas e mesmo ataques 
demolidores diretos — fatos que são parte corriqueira da ciência social 
normal. Esta situação explica o clima intelectual particular das ciências 
sociais: no qual dificilmente manifesta-se, como acontece nas ciências 
naturais, a confiante adesão a um genuíno e cumulativo ampliar-se do 
conhecimento.  

A história da Economia do Desenvolvimento a partir de 1950 é um 
exemplo ilustrativo: progrediu e avançou, porém, somente se definirmos 
progresso intelectual como a gradual perda da certeza e o lento 
reconhecimento dos limites de nossa ignorância, reconhecimento esse 
previamente mascarado pela nossa certeza inicial manifesta em paradigma. 
O principal propósito deste artigo não é descrever a desintegração 
progressiva do paradigma inicial; é principalmente discutir uma abordagem 

                                                 
1 Este trabalho, A Generalized Linkage Approach to Development, with Special Reference to 

Staples, foi publicado pela Chicago University Press, a quem agradecemos a autorização 
para reeditar em português. Publicado em ‘Essays on Economic Development and Cultural 
Changes’ in Honor of Bert F. Hoselitz, editated by Manning Nash, University of Chicago 
Press, Janeiro, 1977. Publicado em português pela Estudos CEBRAP n. 18, São Paulo, 
Editora Brasileira de Ciências, out.-dez./76, com tradução de Lucia Campello Hahn. 
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crítica específica, elaborada no curso mesmo dessa desintegração e com o 
propósito de precipitá-la.  

Convém fazer como introdução uma breve recapitulação do 
movimento das ideias dentro do qual tal abordagem se originou, se 
quisermos aprofundá-la.  

Do ponto de vista da história intelectual existem algumas datas 
importantes, embora quase nunca mencionadas, na definição da Sociologia 
do Desenvolvimento enquanto área de preocupação científica. Foram elas a 
publicação em 1948-49 de dois artigos de importância decisiva, de Paul 
Samuelson, sobre a teoria pura do Comércio Internacional.2 Os artigos 
demonstraram que, dados certos pressupostos longamente aceitos (ausência 
de mobilidade dos fatores, custos de transportes igual a zero etc.), poder-se-
ia confiar no livre comércio para equalizar não somente os preços relativos 
mas os fatores determinantes dos preços absolutos nos vários países que 
mantivessem entre si relações comerciais e, nesse caso, o comércio poderia 
funcionar como perfeito substituto para o movimento dos fatores de 
produção através das fronteiras nacionais. A teoria clássica do Comércio 
Internacional vem ensinando que o comércio pode conduzir a vantagens 
mútuas para todos os países que estejam em relação de intercâmbio. Porém, 
as conclusões de Samuelson foram muito mais além; e sugerem ser o 
intercâmbio uma força potencial que tende para uma equalização dos 
rendimentos, que pode atingir todos os diferentes países.  

Esta brilhante formulação da teoria clássica e neoclássica surgiu no 
período após-guerra, isto é, no momento mesmo em que se tornava mais 
aguda a consciência da persistente e progressiva desigualdade internacional 
dos rendimentos. Por razão dessa coincidência de momento histórico, as 
conclusões de Samuelson — embora formuladas com as necessárias 
cautelas e recomendações sobre a natureza não realista e forçada das 
suposições em que se baseavam — agiram como um bumerangue de 
devastadoras consequências para a teoria tradicional, para suas pretensões 
de ajudar a explicar os problemas da realidade econômica mundial.  

                                                 
2 Paul A. Samuelson, “International Trade and Equalization of Factor Prices”, Economic 

Journal, 58, junho, 1948, pp. 163-84, e “International Factor-Price Equalization Once 
Again”. Economic Journal, 59, junho, 1949, pp. 181-97.  
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As controvérsias teóricas suscitadas, mais ou menos ao mesmo 
tempo, pelas obras de Raúl Prebisch e Hans Singer, embora muito menos 
bem acabadas e imediatamente contestadas com bases estatísticas e 
analíticas, foram bastante mencionadas e alcançaram um certo grau de 
credibilidade; não só pela seriedade com que encaravam tais problemas, 
mas também por causa do franco então exposto e consequente 
vulnerabilidade da teoria clássica.  

A economia ocidental porém conseguiu evitar a acusação de 
incompetência para tratar dos problemas do subdesenvolvimento, 
preferindo aprofundar-se em outro dos seus ramos particulares. A teoria do 
crescimento, ainda em estágio infantil, na versão de Harrod-Domar, 
preencheu por algum tempo esse vazio, propondo um paradigma então 
extremamente necessário para os que se propunham compreender e, se 
possível, remediar a situação de pobreza da Ásia, África e América Latina. 
Que o crescimento dependia fundamentalmente da injeção de capital em 
doses apropriadas, fosse doméstico ou estrangeiro, tornou-se artigo de fé, e 
mais convincente ainda sobretudo ao levar-se em conta a rápida 
recuperação e crescimento (então entendido desse modo) da Europa oriental 
e ocidental no período após-guerra. Toda uma geração de planejadores e 
funcionários de organismos de ajuda externa passou a crer na realidade e 
possibilidade de manipulação da propensão a poupar e da razão capital-
produto; e nessa convicção permaneceu por um período surpreendentemente 
longo, pela simples e boa razão de que era essencial, para que mantivessem o 
seu status de expertos, persistir na representação da realidade em termos 
desses conceitos — como se fosse the only game in town.  

Uma variante revolucionária ou radical dessa mesma teoria fez seu 
aparecimento não muito tempo após a elaboração do modelo de 
crescimento Harrod-Domar e sua primeira aplicação aos países 
subdesenvolvidos. Num artigo de grande repercussão publicado em 1952, 
Paul Baran argumentava que, sem revolução social, seria impossível o 
crescimento nesses países.3 O capital estrangeiro privado era explorador, 
parasita; ou então as elites consumidoras locais eram incapazes, ou não 
desejavam fazer investimentos produtivos — nessas circunstâncias a ajuda 
estrangeira tinha o efeito exclusivo de reforçar a estrutura de poder 

                                                 
3 Paul A. Baran, “On the Political Economy of Backwardness”, Manchester School of 

Economics and Social Studies. 20, janeiro, 1952, pp. 66-84. 
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existente, face à qual o crescimento seria impotente. Essa representação da 
realidade não contrariava a lógica do paradigma ortodoxo que estabelecera 
ser o investimento de capital produtivo o primeiro motor do crescimento. 
Porém continuava mais longe, argumentando que as características 
sociopolíticas dos países pobres e suas relações com os centros da expansão 
capitalista-imperialista eram de molde a tomar o investimento de capital 
nesses países ao mesmo tempo inadequado e improdutivo.  

Entre a tese que encara o desenvolvimento como o resultado 
inevitável, uma vez garantida a tal injeção de capital em quantidades 
adequadas, e a antítese que até o desenvolvimento como algo impossível de 
ser atingido, por causa das limitações do status quo político e social de uma 
determinada situação nacional, sobrava muito espaço para posições 
intermediárias. E na realidade, essas duas posições extremas passaram a não 
mais satisfazer as necessidades de explicação do que acontecia, ao 
acumularem-se dados sobre o que realmente ocorrera no processo de 
desenvolvimento econômico dos países periféricos.  

As primeiras tentativas de tomar certas distâncias relativas às 
excessivas simplificações do paradigma do modelo de crescimento 
buscaram uma forma de tomar evidente que a quantidade de investimento 
dependia não só do total da renda acumulada no período precedente, mas 
também da forma de distribuição dessa renda — conceito tão familiar aos 
economistas como o de fluxo de renda agregado. Um fato a ser notado — 
embora tenha passado despercebido — é que as duas principais 
contribuições teóricas feitas nessa mesma linha, em 1955 e 1956, chegaram 
a conclusões opostas.4 Walter Galenson e Harvey Leibenstein 
argumentavam num artigo que quanto mais capital-intensivo fosse o novo 
tipo de produção, maior seria a participação nos lucros, no fluxo de renda 
decorrente e, por isso, mais elevada a taxa de reinvestimento dos lucros no 
período subsequente. Outro artigo, de Robert Baldwin, sugeria que uma 
distribuição de renda igualitária agiria no sentido de um rápido crescimento 
pela razão de que os mercados domésticos atingiriam desse modo mais 
facilmente o tamanho necessário para a instalação e operação rentável de 

                                                 
4 Walter Galenson e Harvey Leibenstein. “Investment Criteria, Productivity and Economic 
Development”, Quarterly Journal of Economics, 69, agosto, 1955, pp. 343-70; Robert E. 
Baldwin, “Patterns of Development in Newly Settled Regions”, Manchester School of 

Economics and Social Studies, maio, 1956, pp. 161-79. 
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indústrias de bens de consumo. Percebe-se claramente que os autores dos 
dois artigos tinham em mente circunstâncias diferentes.  

Galenson e Leibenstein pensavam em termos de um processo de 
industrialização já em vigoroso andamento, enquanto Baldwin avaliava a 
habilidade comparativa para atrair indústrias básicas de bens de consumo 
por parte dos países que se encontravam em estágio bastante anterior. 
Encaradas dessa ótica, as duas teorias deixam de ser contraditórias; é 
possível, e mesmo provável, que os padrões de distribuição de renda que 
funcionam de modo favorável ao crescimento rápido sejam diferentes nos 
diferentes estágios de desenvolvimento. A história econômica dos Estados 
Unidos durante o século XIX — com exclusão do Sul — apresenta uma 
semelhança considerável com o padrão de Baldwin num primeiro momento 
e, em fase posterior, ao de Galenson-Leibenstein, passando de uma forma 
de distribuição de renda comparativamente igualitária para outra de elevada 
concentração, porém realizando-se o desenvolvimento industrial no mesmo 
ritmo, a despeito dessa passagem.  

Os artigos que acabamos de mencionar foram úteis pois apontaram as 
falhas do paradigma corrente e sua excessiva agregação; entretanto, 
continuaram a enfatizar o aspecto renda da economia. Fizeram depender o 
ritmo do desenvolvimento econômico da maneira pela qual a renda era 
dividida entre os diferentes grupos, e não da renda total. Um rompimento 
mais radical com o paradigma veio a ocorrer quando se principiou a sugerir 
que outra influência determinante no crescimento poderia partir do lado da 
produção. Alguns sociólogos, entre os quais Bert Hoselitz e outros, 
adotaram tal ponto de vista ao refletirem sobre as condições necessárias 
para o aparecimento do empresariado. Na condição de economista, eu 
mesmo preferi simplesmente supor uma insuficiência da motivação 
empresarial e antes buscar sistematicamente constelações de forças 
produtivas tais que levassem os decision-makers privados ou públicos a agir 
de algum modo através de aplicação de pressões especiais — pressões de 
maior força compulsória do que aquelas que, se espera, faziam agir o 
decision-maker racional típico da teoria econômica.5  

                                                 
5 Para uma exploração de pressões similares “extra” na área de mudanças tecnológicas veja 
Nathan Rosenberg, “The Direction of Technological Change; Inducement Mechanism and 
Focusing Devices”, Economical Development and Cultural Change, 18, outubro, 1969, pp. 
1-24. 
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Que o desenvolvimento é acelerado através de investimentos em 
projetos e indústrias com acentuadas repercussões em cadeia (ou efeitos de 
repercussão) retrospectivas e prospectivas é uma outra sugestão na mesma 
linha.6 Argumentei que a tomada de decisões empresariais, tanto no setor 
público quanto no privado, não é unicamente determinada pela atração dos 
rendimentos e da demanda, porém responde a especiais fatores de pressão, 
tais como os efeitos em cadeia originados do lado do produto.  

“Repercussões retrospectivas e prospectivas” (ou “efeitos em cadeia 
retrospectivos e prospectivos”, ou “efeitos a jusante e a montante”) tomou-
se parte da linguagem da economia do desenvolvimento. Foi uma expressão 
cuja adoção e uso foram bem-sucedidos. Encarados do ponto de vista da 
sociologia do conhecimento, suspeito que esse resultado deve muito ao fato 
de ter eu apresentado o conceito de efeitos em cadeia em íntima ligação 
com a análise insumo-produto (input-output analysis); isto é, associando-o 
ao já existente conjunto dos conhecimentos econômicos técnicos. Como tal, 
o conceito de efeitos em cadeia parecia mais operacional, menos 
complicado do que, por exemplo, o conceito de indústria propulsora de 
Perroux ou o de setor de liderança de Rostow. Naturalmente, a análise 
insumo-produto é de fato sincrônica por natureza, enquanto os efeitos em 
cadeia requerem tempo para manifestarem-se. Essa diferença básica tem 
atrapalhado várias engenhosas tentativas de chegar a uma medida 
compreensiva, em corte longitudinal (cross-section), dos efeitos em cadeia 
e, por essa via, chegar a “testar a hipótese dos efeitos em cadeia”.7 As mais 
esclarecedoras utilizações do conceito se encontram, talvez, em certos 

                                                 
6 Veja meu Strategy of Economic Development (New Haven, Yale University Press, 1958), 
Cap. 6. O primeiro esboço rudimentar encontra-se num jornal escrito em 1954 e publicado 
novamente como Capítulo 1 no A Bias for Hope: Essays on Development and Latin 

America, New Haven. Yale University Press, 1971, pp. 59-61.  
7 Werner Baer e Isaac Kertenesky, “Import Substitution and Industrialization in Brazil”, 
American Economic Review, 54, maio, 1964, pp. 411-25; Pan A. Yotopolous e Jeffrey B. 
Nugent, “A Balanced Growth Version of the Linkage Hypotesis”, Quarterly Journal of 

Economics, 87, maio, 1973, pp. 157-72; Prem S. Laumus, “Key Sectors in Some 
Underdeveloped Countries”, Kyklos, 28, 1975, pp. 62-69; a solução mais bem-sucedida do 
problema da mensuração está em Leroy P. Jones, “The Measurement of Hirshmanian 
Linkages”, Quarterly Journal of Economics (no prelo).  
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estudos historicamente orientados, os quais dedicaram cuidadosa atenção à 
sequência do desenvolvimento em vários países diferentes.8  

Gostaria de propor nesta altura algumas extensões e generalizações 
do conceito de “efeitos em cadeia”, seguindo diferentes linhas. 
Primeiramente vou considerar certos processos, os quais, por suas 
similaridades com a variedade retroativa-prospectiva, também podem ser 
considerados como efeitos em cadeia, e, na verdade já têm sido assim 
identificados. Em seguida, sugerirei um conceito de efeitos em cadeia mais 
inclusivo para ser usado na consideração de algumas sequências de 
desenvolvimento selecionadas. Finalmente, no curso de algumas 
observações metodológicas, discutirei, entre outros assuntos, a relação entre 
a abordagem “efeitos em cadeia” no sentido mais generalizado com a tese 
do “produto primário de exportação (staple)” e “desenvolvimento do 
subdesenvolvimento”, assim como sua afinidade com o que chamarei de 
micromarxismo.  

Cabe aqui um rápido comentário pessoal sobre como este ensaio veio 
a ser escrito. Durante alguns anos venho acumulando notas, referências e 
ideias sobre’ os tópicos em discussão, assim como orientando seminários 
sobre os mesmos assuntos. No decorrer desse período senti que para tratá-
los de modo adequado necessitava de um enorme trabalho de pesquisa mais 
avançada, que poderia ser eventualmente incorporado em livro. Tal 
pesquisa e tal livro, entretanto, foram sendo adiados de ano para ano, dados 
novos interesses que demandavam maior parcela do meu tempo ou porque o 
projeto parecia excessivamente trabalhoso quando o considerava nas justas 
proporções. Foi quando recebi o convite para contribuir com um artigo para 
o presente volume. Tendo tal pretexto decidi-me por escrever o artigo e não 
um livro que sistematizasse os assuntos que vinham me ocupando. Por essa 
razão, as páginas subsequentes deverão ser lidas como um esquema e 
primeiro esboço do que o livro poderia ter sido, ou poderá ainda vir a ser.  

                                                 
8 Albert Fishlow, American Railroads and the Translormation of the Antebellum Economy, 
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 1965; Judith Tendler, Electric Power 

in Brazil: Entrepreneurship in the Public Sector, Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University Press, 1968; Michael Roemer, Fishing for Growth: Exportled Development in 

Peru, 1950-1967, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press,. 1970; Scott R. 
Pearson, Petroleum and the Nigerian Economy, Stanford, California: Standard University 
Press, 1970. 
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Efeitos em cadeia: algumas variedades além das mencionadas e 
algumas interações  

Defini efeitos em: cadeia de uma dada linha de produto como forças 
geradoras de investimento que são postas em ação, através das relações de 
insumo-produção, quando as facilidades produtivas que suprem os insumos 
necessários à mencionada linha de produto ou que utilizam sua produção 
são inadequadas ou inexistentes. Os efeitos em cadeia retrospectivos levam 
a novos investimentos no setor de fornecimento dos insumos (input-

supplying), e os efeitos de cadeia prospectivos levarão a investimentos no 
setor da utilização da produção (output-using).  

Consumo e efeitos em cadeia de natureza fiscal  

O conceito de efeito em cadeia foi vulgarizado tendo como 
referência, principalmente, a indústria e a industrialização, pois nesse 
campo era possível conceber efeitos em cadeia de variedade e profundidade 
de consideráveis tanto no sentido retroativo quanto prospectivo. Entretanto, 
o conceito tem tido também aplicações proveitosas quando se trata de 
produção primária, quando fica logo evidente a sua íntima conexão com a 
tese do “produto primário de exportação”. A tese do produto primário de 
exportação (staple thesis), na forma original de Harold Innis e aprofundada 
pelos economistas e historiadores econômicos canadenses, tem tentado 
demonstrar como a experiência do crescimento econômico de um país 
“novo” é moldada de forma concreta pelos produtos primários específicos, 
os quais exportam sucessivamente para os mercados internacionais. É uma 
tentativa para descobrir em seus pormenores como uma coisa leva à outra 
por meio das exigências e influências do produto primário de exportação, 
de facilidades de transporte a modelos de acordos, e à criação de novas 
atividades econômicas. O conceito original de efeito em cadeia apanha, 
naturalmente, um só aspecto desse processo total; aquele aspecto que está 
mais diretamente ligado à procura e elaboração desse mesmo produto 
primário de exportação. Entretanto, alguns aspectos adicionais importantes 
podem ser contidos pelo conceito se este for apropriadamente ampliado 
através da inclusão do aspecto renda no quadro geral. Por um lado, os novos 
rendimentos decorrentes do processo da produção dos produtos primários e 
sua exportação poderão ser despendidos inicialmente em importações; 
porém, essas importações, tendo atingido um volume suficiente, poderão 
eventualmente ser substituídas por indústrias domésticas. O mecanismo, em 

29 
 

alguma medida indireto, através do qual certas indústrias substitutivas de 
importações são criadas, por esse modo, como reflexo das implicações do 
produto primário de exportação, tem sido chamado apropriadamente de 
efeito em cadeia do consumo (consumption linkage);9 em contraste, os 
efeitos em cadeia retroativos e prospectivos mais diretos podem ser 
subsumidos sob o nome de efeitos em cadeia da produção. Uma 
característica digna de nota dos efeitos em cadeia do consumo deve-se ao 
fato de poderem ser diretamente negativos e não apenas fracos ou não 
existentes. Em nossa época é amplamente reconhecido que, durante a 
primeira fase da expansão das exportações nos países periféricos, não foi a 
criação de novas indústrias para satisfazer a crescente demanda do consumo 
o único efeito importante; também ocorreu a destruição das atividades 
manuais e artesanais já estabelecidas, quando a mão de obra foi deslocada 
dessa área para o setor de produção do produto primário de exportação e 
também pela razão de que as novas importações de bens de consumo 
competiam vantajosamente com elas.10 É nesse ponto, entre outros, que a 
abordagem em termos dos efeitos em cadeia e a tese do produto primário de 
exportação atingem um ponto de contato com a tese do desenvolvimento do 
subdesenvolvimento, a qual será discutida resumidamente mais adiante.  

Uma outra maneira importante pela qual uma coisa pode levar à outra 
é através da habilidade do Estado em regular o fluxo de rendimento 
decorrente do produto primário de exportação, orientando-o para as 
diversas facções e grupos, particularmente proprietários de minas e 
latifúndios. Se o Estado taxa esses rendimentos e canaliza os proventos para 
investimentos produtivos, é possível falar de efeitos em cadeia fiscais do 
produto primário de exportação a serem contrastados com os ainda mais 

                                                 
9 De autoria de Melville H.Watkins em seu conhecido jornal “A Staple Theory of Economic 
Growth”, Canadian Journal of Economics and Political Science, 29, maio, 1963, pp. 141-58. 
No Capítulo 7 de Strategy descrevi o mesmo fenômeno — o “açambarcar” pela 
industrialização de sucessivas categorias de seus importados em expansão, durante o 
crescimento conduzido pela exportação mas não o tinha caracterizado como um efeito de 
repercussão. 
10 Staffan B. Linder, “Trade and Trade Policy for Development”, Nova York; Praeger, 1967, 
pp. 143-49 e 111-12; Stephen H.Hymer e Stephen A. Resnick, “A Model of an Agrarian 
Economy with Non-Agricultural Activities”, 59, American Economic Review, setembro, 
1969, pp. 493-506; Stephen A. Resnick, “The Decline of Rural Industry under Export 
Expansion; A Comparison among Burma, Philippines, and Thailand, 1870-1938”, Journal of 

Economic History, 30, março, 1970, pp. 51-73.  
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diretos efeitos, em cadeia no sentido geral, físicos descritos na obra The 

Strategy of Economic Development.11 

Uma avaliação comparativa da existência, forçando o grau de 
segurança desses vários efeitos em cadeia relativos a diferentes produtos 
primários de exportação em situações socioeconômicas diversas é uma 
maneira de compreender o processo de crescimento nos países periféricos, 
durante o período no qual as exportações dirigem o processo. A vantagem 
considerável dessa abordagem é indicar de início a possibilidade de 
experiências caracteristicamente diferentes associadas a diferentes 
constelações de efeitos em cadeia.  

Condições que favorecem os efeitos em cadeia de natureza fiscal  

A mais favorável constelação seria naturalmente aquela na qual um 
produto primário de exportação fosse simultaneamente dotado de fortes 
efeitos em cadeia em toda a linha, i.é., com a produção, consumo e 
repercussões fiscais. Desafortunadamente uma situação de tal modo ideal 
não tem muitas probabilidades de ocorrer: basta uma reflexão superficial 
para dar ideia de que um tipo de efeito em cadeia ocorre frequentemente às 
expensas de outro. Consideremos em primeiro lugar os efeitos fiscais. 
Tiveram forte impacto nas atividades petrolíferas e de mineração que 
possuíam todas as características do “enclave”. O enclave é definido pela 
ausência de envolvimento com o restante da economia, i.é., pela ausência 
de outros tipos de elos em cadeia. E é precisamente por causa dessa ausência 
de elos que o enclave toma-se um alvo óbvio e comparativamente fácil para 
as autoridades fiscais — o enclave é um corpo estranho, frequentemente de 
propriedade de estrangeiros, com o fim exclusivo de tirar proveito, e poucos 
dentre eles tomarão a defesa de seus interesses uma vez que o Estado tenha 

                                                 
11 Pearson, Petroleum, pp. 46-50 e passim. Quando os insumos do produto primário de 
exportação aumentam, principalmente graças às unidades familiares que economizaram uma 
parte substancial destes insumos, um sistema bancário nacional centralizado conseguiria 
reorientar a direção do fluxo de insumos, o qual poderia ser parecido com efeitos de 
repercussão obtidos na esfera fiscal. De acordo com um relato de Juan Linz, na Espanha esse 
“efeito de repercussão bancária” teve alguma importância e serviu para canalizar fundos 
provenientes dos exportadores de frutas cítricas e minerais para o setor industrial. Outra 
nota: a oposição entre efeitos físicos e repercussão fiscais não é absoluta, porque é 
perfeitamente concebível que um governo possa usar as rendas provenientes de determinada 
atividade econômica para estabelecer uma indústria que esteja a ela vinculada através dos 
encadeamentos usuais, prospectiva e retrospectivamente. 
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adquirido a disposição e autoridade para reapropriar-se de parte do fluxo de 
rendimentos, originário do enclave, para seus próprios objetivos.  

Consideremos inversamente uma atividade produtiva com muitos 
elos diretos com o resto da economia, por seus efeitos em cadeia 
retrospectivos e prospectivos, ou mais simplesmente porque se localiza na 
região central de um país e é realizada por produtores que possuem íntimos 
laços com uma vasta rede de comerciantes e habitantes da localidade: com 
tantas relações de amizade a sua atividade não será submetida a severas 
taxações. O que nos vem à mente como exemplo é a situação dos países 
plantadores de café, como o Brasil e a Colômbia. Em ambos os países o 
café tem sido crucial na criação dos padrões de ocupação das terras 
(settlement patterns), redes de transporte e repercussões do consumo, 
porém, somente bastante tarde na sua carreira de produto primário de 
exportação é que rendeu alguma contribuição fiscal e, mesmo assim, como 
resultado não intencionado de medidas econômicas dirigidas originalmente 
com finalidades bastante diferentes e, mesmo algumas vezes, opostas. 
Tanto na África como na América Latina algumas medidas que haviam sido 
adotadas com o propósito de auxiliar os plantadores de café, cacau e outros 
produtos primários de exportação, na tentativa de protegê-los dos baixos 
preços do mercado mundial, vieram a tomar-se mais tarde instrumentos que 
possibilitavam taxar os mesmos plantadores e parte dos proventos dessa 
taxação foi aplicada em financiar as aventuras desenvolvimentistas.12  

Se é correto que os efeitos em cadeia fiscais estão associados com 
frequência à ausência de efeitos em cadeia físicos e de consumo, e. vice-
versa, surge a questão de determinar qual conjunto de peculiaridades dos 
efeitos em cadeia pode ser considerado mais favorável. A resposta é 
complexa pois depende da velocidade e força com que os vários efeitos em 
cadeia têm probabilidade de surgir. Somente alguns dos fatores relevantes 
para uma comparação de tal natureza poderão ser aqui discutidos.  

O efeito de repercussão fiscal depende da prontidão e da habilidade 
dos governos nacionais em taxar ou reivindicar uma participação nos 
proventos originados das operações de mineração e outras similares de tipo 
enclave. Esta propensão a impor taxações (e assumir o controle) tem 
aumentado espetacularmente por causa da descolonização e de outros 

                                                 
12 Veja-se logo em seguida. 
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acontecimentos de natureza política, que estabeleceram o Estado, na Ásia, 
África e América Latina, como um agente com algum grau de autonomia. 
Como resultado, os prospectos desenvolvimentistas dos países possuidores 
de recursos não renováveis são agora muito diferentes do que costumavam 
ser nas condições de colonialismo e na fase inicial da expansão capitalista.  

Como já foi insinuado, existe maior probabilidade de ocorrerem 
efeitos fiscais se os enclaves forem propriedade de estrangeiros. Assim é 
pela mesma razão que um enclave é taxado mais facilmente que outra 
atividade do tipo das que impliquem numa densa renda de efeitos: a decisão 
de taxar uma companhia estrangeira é mais fácil do que tributar diretamente 
os “nacionais”, os quais, ademais de serem proprietários dos recursos, 
provavelmente controlam ou “têm em suas mãos” o governo. Como 
ilustração: as minas de nitrato e de cobre chilenas, de propriedade estrangeira, 
concediam ao Estado chileno proventos substanciais durante as primeiras 
décadas do século; no mesmo período, as grandes plantações de cacau do 
Equador, de propriedade local, criaram uma situação de conveniência que 
beneficiava antes de mais nada um punhado de famílias de Guayaquil, as 
quais controlavam o governo equatoriano a partir de Paris, onde se instalaram 
para consumir rápida e agradavelmente as suas fortunas.13 

A parte chilena desta história nos faz lembrar que a habilidade de 
taxar o enclave é dificilmente uma condição suficiente para atingir um 
intenso crescimento econômico. Para que os efeitos fiscais sejam um 
mecanismo de desenvolvimento eficaz, a habilidade de taxar deve ser 
combinada com a habilidade de investir produtivamente. E aqui se encontra 
precisamente o ponto fraco dos efeitos fiscais comparado aos mais diretos 
efeitos na produção e no consumo. No caso do último, as linhas de produção 
existentes ou de importações a serem substituídas já indicam as medidas a 
serem tomadas. Não se pode esperar indicação de tal tipo, quando uma 
parte de fluxo de renda proveniente do enclave é deslocada com o propósito 
de alimentar outras áreas da economia. Por falta de tal direção pode ocorrer 
a possibilidade de investimentos mal aplicados ou de grande desperdício de 

                                                 
13 A história deste episódio ainda está para ser escrita. As minhas fontes são conversas com o 
professor Frank Fetter e com alguns descendentes de produtores de cacau em Guayaquil — 
seus pais e avós tiveram que voltar ao Equador depois de terem sido arruinados pela praga 
witehes broom que destruiu as plantações de cacau, bem como pela depressão dos anos 
trinta.  
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recursos — por exemplo, os fundos assim acumulados podem simplesmente 
levar a uma ampliação do aparato burocrático. A experiência chilena com o 
nitrato e o cobre até os anos 30 já foi analisada nesses termos;14 um reexame 
do que ocorreu no Peru nos meados do século XIX quando foi abortado o 
boom do guano, sugere como causa do fracasso a errada decisão de 
investimentos em ferrovias.15 Independentemente da rapidez com que os 
governos adotaram a prática de taxar o fluxo de renda originado pelo produto 
primário de exportação, o resultado positivo dos efeitos de taxação continua a 
ser ameaçado por dificuldades semelhantes. Repetindo, isso acontece não 
porque os fundos que acabam nas mãos do governo sejam sistematicamente 
“desperdiçados”, porém, porque os empreendimentos assumidos pelos 
governos através dos efeitos fiscais são intrinsecamente mais difíceis do que 
os assumidos, frequentemente por capital privado, em conjunto com efeitos 
físicos e de consumo.  

Enquanto a habilidade de tributar e a de investir produtivamente 
forem ambas requeridas para que os efeitos fiscais se constituam em um 
mecanismo eficaz, é fácil aconselhar no sentido de que ambas essas 
habilidades devem ser adquiridas pelo estado pari passu. Uma vez chamada 
a atenção tanto para a probabilidade de ocorrência e usos de crescimento 
desequilibrado, preferiria evitar tal tipo de conselho e, em lugar disso, 
examinar os problemas e vantagens comparativas das trajetórias do 
crescimento desequilibrado. Como de hábito, é possível distinguir entre 
uma sequência ordenada ou permissiva ou então desordenada e 
compulsiva.16 

                                                 
14 Aníbal Pinto, Tres Ensayos sobre Chile y America Latina, Buenos Aires: Solar, 1971, pp. 
71 e ss.; que a mineração do nitrato tenha efeitos de repercussão não fiscais foi demonstrado 
e frisado num jornal por Carmen Cariola e Osvaldo Sunkel, “La Expansion Salitrera y sus 
repercussiones sobre la economia agraria en el periodo 1880-1930”, outubro, 1974, escrito 
para o Projeto de História Econômica do Comitê Conjunto dos Estudos Latino-Americanos 
(Social Science Research Council and American Council of Learned Societies). 
15 Veja Shane J. Hunt, “Growth and Guano in Nineteenth Century Peru”, trabalho para 
discussão n. 34, Research Program in Economic Development, Princeton University, 
fevereiro, 1973. Este jornal foi escrito em parte refutando uma posição anterior, mencionada 
no capítulo “Peru in the Guano Age”, de Jonathan V. Levin, The Export Economies, 

Cambridge, Massachuseus.: Harvard University Press, 1960, de que os lucros provenientes 
do guano eram dissipados em grande escala pelas importações de artigos de luxo e de 
remessas de lucro. 
16 Strategy, pp. 78-83. 86-96 e passim. 



34 
 

Pode-se dizer que a trajetória desequilibrada é mais ordenada quando 
a habilidade de tributação se desenvolve anteriormente à habilidade para 
investir: os proventos fiscais são recolhidos antes que as autoridades 
tenham preparado um judicioso programa de projetos de investimento, 
adequados aos recursos disponíveis. Em casos extremos dessa falta de 
equilíbrio, a maior parte dos proventos fica acumulada na forma de reserva 
de divisas, como acontece frequentemente nos pequenos países que são 
grandes produtores de petróleo. Porém, em situações menos opulentas, 
como o Chile no começo do século, a desproporção entre a renda crescente 
e a habilidade de investi-la produtivamente na economia do país tem 
probabilidade de refletir-se numa ampliação da burocracia, serviços sociais 
mais numerosos e frequentemente pouco realistas, gastos em armamentos e 
outros investimentos inúteis; no caso do balanço de pagamentos, por um 
aumento da importação de bens de consumo. A dificuldade com tal situação 
de falta de equilíbrio é não ser autocorrigível: a burocracia, os serviços 
sociais, mesmo os investimentos públicos improdutivos podem continuar a se 
expandir por longo tempo, enquanto quase nenhuma pressão é exercida sobre 
o governo no sentido de que este desenvolva, ao contrário, suas capacidades 
empresariais. Enquanto se tratar de expansão da burocracia e dos serviços 
sociais, existe ao menos a possibilidade de que o aumento das importações de 
bens de consumo que essa mesma expansão pode provocar venha 
eventualmente a resultar em alguns efeitos em cadeia na área do consumo. 
Dessa maneira, o dispêndio dos proventos da taxação com tais propósitos 
“improdutivos” pode ser um mal menor do que os gastos com projetos de 
investimento supostamente produtivos que terminem em fracassos.  

No modelo oposto, a motivação do governo no sentido de 
desenvolver algum outro setor da economia que não o do produto primário 
de exportação, escapa à sua habilidade em recolher tributos dos interesses 
exportadores. O resultado óbvio dessa situação é inflação induzida pelo 
déficit ou expansão do crédito. Embora carregado de implicações 
ameaçadoras de natureza social e política, este tipo de situação de 
desequilíbrio contém ao menos algum estímulo no sentido de atingir um 
equilíbrio num nível mais elevado; a própria inflação pode agir como 
poderoso argumento para gerar mais recursos fiscais e solicitar 
financiamento estrangeiro. Esta trajetória mais compulsivamente 
desbalanceada é característica de países nos quais o produto primário de 
exportação está nas mãos de “nacionais” bastante eficientes em resistir à 
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taxação. Uma ilustração prototípica dessa situação é a experiência brasileira 
dos anos cinquenta.  

Como foi discutido até agora, as cadeias de repercussões fiscais são 
restritas à participação direta do Estado no fluxo de renda gerado pelo setor 
exportador. Um modo mais completo de extrair proventos, por parte do 
Estado, é pela cobrança de direitos alfandegários sobre as manufaturas 
importadas, associada a uma expansão das exportações de produtos 
primários. Essa forma de extração indireta tem sido a mais comumente 
usada pelo Estado para recolher proventos, e tem sido na verdade o 
principal esteio das finanças públicas no período inicial de crescimento, 
baseado nas exportações, sempre que o Estado se mostra fraco, face aos 
produtores do principal produto primário, para impor taxação direta. Em 
geral, os recursos levantados por meios indiretos têm subvencionado uma 
expansão das funções e serviços governamentais. Têm também servido 
frequentemente para prover investimentos de infraestrutura para a ulterior 
expansão dos produtos principais de exportação; desse modo, têm 
acentuado o caráter “colonial” das economias em questão, enquanto os 
investimentos provenientes das repercussões fiscais diretas têm sido 
empreendidos com o propósito contrário, isto é., de diversificar a economia 
tomando-a menos dependente do produto primário de exportação.17  

Cadeias de repercussões prospectivas como obstáculos  

Enquanto os elos fiscais são complicados e incertos, os elos mais 
diretos de produção e consumo tampouco são totalmente diretos ou 
uniformemente seguros. É verdade que ao tratar originalmente do assunto, 
tinha isolado a relação entre o tamanho do mercado e o tamanho econômico 
da instalação industrial como a variável-chave, que desencadearia o 
aparecimento de um empresariado público ou privado, necessário para 
aproveitar as oportunidades de investimentos de efeitos em cadeia, tanto 
retrospectivos quanto prospectivos, assim como investimentos no setor de 
substituição de importações. Entretanto, reflexões e observações feitas 
posteriormente deixaram claro que outras variáveis também estão agindo ao 
mesmo tempo e ajudam a explicar o diferente grau de rapidez com que 
esses vários investimentos são feitos.  

                                                 
17 Ver Thomas B. Bimberg e Stephen A. Resnick, Colonial Development: An Econometric 

Study, New Haven e Londres: Yale University Press, 1975. 
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Uma variável desse último tipo é o grau de “estranheza” ou “caráter 
alienígena” das novas atividades econômicas relativamente àquelas já em 
andamento. Tomemos uma situação na qual os efeitos retrospectivos se 
originam primeiramente entre os proprietários-dirigentes da atividade já 
existente: nesse caso podemos esperar que os efeitos retrospectivos sejam 
bastante fracos se o insumo necessário provier de uma indústria cujo 
processo e técnica não seja totalmente familiar aos operadores. A dinâmica 
dos efeitos em cadeia pode assim ser emperrada pelas dificuldades de dar o 
salto tecnológico, cuja amplitude difere de indústria para indústria — na 
direção retrospectiva o salto é maior, por exemplo, no caso das indústrias 
têxteis do que nas metalúrgicas e químicas.18  

Em se tratando de matérias-primas agrícolas e industriais, a 
amplitude do salto tecno1ógico é quase sempre grande no caso dos efeitos 
retrospectivos, dado que, nas modernas condições, as técnicas de cultivo do 
trigo, café ou cana-de-açúcar, têm entre si muito pouco de comum, exceto 
no que se refere a sementes e mudas, com a técnica de fabricação dos 
implementos ou fertilizantes sintéticos usados como insumo pelos 
cultivadores. O mesmo se aplica a muitos dos efeitos prospectivos, os quais, 
potencialmente, são muito significativos para o desenvolvimento 
econômico baseado num produto primário de exportação. A moagem, 
refinação e outras indústrias de processamento são comumente estranhas do 
ponto de vista tecnológico para o produto primário de exportação. Talvez 
seja essa a principal razão pela qual é difícil definir atividades industriais 
que possuam efeitos em cadeia retrospectivos e prospectivos tendo como 
núcleo um produto primário de exportação. Não somente, como já foi 
discutido, porque os efeitos em cadeia são em número pequeno no setor 
agrícola em comparação com o industrial, ademais, em sua maioria, se 
orientam em direção a indústrias de tecnologia estrangeira do ponto de vista 

                                                 
18 Expliquei este assunto longamente em “The Political Economy of Import-Substitutes 
Industrialization in Latin America”, (1968), reeditado no Bias for Hope, p. 114. No caso da 
agricultura, as peculiaridades da tecnologia muitas vezes estão combinadas com obstáculos 
dos efeitos de repercussão, retrospectivos e prospectivos, promovidos pelos próprios 
produtores; entre esses obstáculos estão a necessidade de grandes capitais, em virtude da 
necessidade da própria escala, e a falta de conhecimento do mercado. 
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do cultivador do produto primário de exportação.19 Por tal razão, por um 
longo período, essas atividades têm sido realizadas fora do país onde, além 
disso, elas são altamente protegidas pelos conhecidos mecanismos 
tarifários, que garantem tarifas rígidas e elevadas.  

As indústrias de processamento têm se instalado na proximidade das 
áreas em crescimento quando se requer delas o preparo do produto já 
colhido a ser destinado aos mercados mundiais. A existência de elos 
prospectivos desse tipo depende de características técnicas obrigatórias do 
produto, muito mais do que da escolha por parte do empresário. A cana-de-
açúcar é um exemplo óbvio; no interesse de maximizar o rendimento em 
açúcar, a cana deve passar pela moagem o mais imediatamente possível 
depois do corte; e além disso representa um grande custo se precisar ser 
transportada, qualquer que seja a distância, dado o seu grande volume. A 
introdução, durante os anos sessenta, do transporte de bananas em 
embalagens de papelão reforçado serve para ilustrar como a extensão das 
imposições de ordem técnica, mais do que as razões do desenvolvimento 
econômico, determina os elos de repercussão prospectiva referentes ao 
produto primário de exportação. Anteriormente, a banana sempre fora 
transportada no cacho, desse modo tornando o fruto o produto primário de 
exportação possivelmente com o menor valor adicionado após colhido. O 
transporte em caixas resultou ser extremamente vantajoso, considerando-se 
a rapidez da carga e descarga; também representava uma economia de 
espaço a bordo e peso, pois somente o peso inútil do talo central atingia 
15% do total. Além de tudo isso, o acondicionamento das bananas em 
caixas criava novos empregos nos países exportadores, e a necessidade de 
fornecimento dos caixotes representava um estímulo para suas indústrias de 
polpa e papel. Nada disso entretanto explica a decisão de adotar o uso de 
caixas. Essa decisão foi ditada exclusivamente pela necessidade técnica de 
encontrar uma maneira de não machucar os frutos durante o transporte, 
depois que o tipo Gros Michel mais resistente foi quase totalmente 
substituído pela variedade Cavendish mais delicada. Essa substituição por 
sua vez fora necessária em consequência da “doença do Panamá” contra a 

                                                 
19 Existem exceções, realmente, em muitas áreas de plantio de café; os sacos onde os grãos 
são embarcados são feitos de fibras de agave, da família de plantas que são plantadas pelo 
fazendeiro de café ao longo das cafeiculturas. 
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qual a variedade Gros Michel mostrou-se sem resistência, a despeito dos 
inúmeros recursos utilizados para controlar a propagação da praga.20  

A reação normal a esta história é lamentar a incapacidade do produto 
primário de exportação em explorar oportunidades de tal modo simples, 
óbvias e úteis na direção dos elos prospectivos, exceto em condições de 
intensa necessidade tecnológica, e procurar arranjos institucionais e 
incentivos econômicos que facilitassem a percepção e utilização de tais 
oportunidades. Existe entretanto também uma “moral” muito diferente: 
porque as operações de processamento e elos prospectivos em geral tendem 
a ser estranhos tecnologicamente ao produto primário de exportação, essas 
operações, quando chegam a existir pelas exigências compulsórias da 
tecnologia exportadora do produto primário de exportação, tendem a ser 
assumidas e controladas por grupos diferentes daquele formado pelos 
cultivadores do produto de exportação, que são, desse modo, relegados mais 
firmemente ao seu papel agrícola. O cultivador da cana-de-açúcar ou de 
arroz, que entrega sua colheita à refinaria ou ao moinho pertencentes e 
operados por “outros”, está excluído de qualquer outra posterior atividade 
econômica no que se refere aos seus produtos. Desse ponto de vista, 
paradoxalmente começa a parecer que quanto menos existirem efeitos 

prospectivos no caso dos produtos primários de exportação tanto melhor. 
As condições para o desenvolvimento da iniciativa empresarial por parte do 
cultivador do produto primário de exportação podem ser mais favoráveis se 
este requerer somente algumas poucas operações simples, tais como 
secagem e ensacagem, para estarem prontos para se lançarem no mercado, e 
se não tiverem que depender de transporte por parte de outrem: por 
exemplo, quanto maior o valor do produto primário por unidade de peso, 
mais vantajoso é que o transporte para o mercado seja feito pelo próprio 
cultivador ou por um membro de sua família. A ausência de indústrias de 
elaborados efeitos em cadeia prospectivos, baseadas em tecnologia 
estrangeira e com probabilidade de serem dirigidas por empresários 
estrangeiros, torna possível para o cultivador do produto primário envolver-
se nas operações não industriais mais accessíveis, tais como transporte, 
comércio e financiamento; pode ocorrer que ele ou um membro. de sua 
                                                 
20 Veja R.E. Evenson, P. J. Houck Jr. e V. W. Ruttan, “Technological Change and 
Agricultural Trade: Three Examples — Sugarcane, Bananas and Rice”, em R. Vernon, org. 
“The Technology Factor in International Trade”, National Bureau of Economic Research, 

New York: Columbia University Press, 1970, pp. 442-51. 
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família especialize-se nessas funções e que a partir do estabelecimento de 
uma forte base nessas áreas, ele eventualmente contribuirá para o 
desenvolvimento industrial, explorando as oportunidades de efeitos de 
consumo que possam surgir na esteira do boom do produto primário de 
exportação. O quadro que acabamos de esboçar corresponde 
substancialmente à história da expansão comercial, urbana e, 
eventualmente, industrial, pela via da substituição de importações seguindo 
no impulso das exportações de café, nas regiões de São Paulo e Antioquia, 
respectivamente no Brasil e Colômbia. A ausência de desenvolvimento 
cumulativo, que marcou a carreira de tais produtos primários de exportação 
como a cana-de-açúcar, castanha e algodão, também cabe na descrição: 
nesses casos as indústrias estrangeiras com efeitos em cadeia prospectivos, 
de refinação, ou a necessidade de transporte especial — e por essa razão, 
estrangeiro — devido à distância e volume do produto primário, cortou o 
seu produtor de qualquer participação com as fases posteriores da carreira 
do produto.21  

Foi mostrado previamente que os efeitos fiscais tinham melhor 
alcance de agir quando o produto primário constituísse um verdadeiro 
enclave, e, por definição, carecesse de efeitos em cadeia de qualquer outro 
tipo. Parece agora que, de modo similar, a ausência de um efeito em cadeia 
— efeitos prospectivos tecnologicamente complexos, e por tal razão 
estrangeiros — cria condições favoráveis para um outro tipo de efeito, de 
tipo mais difuso, se os cultivadores do produto primário de exportação 
desenvolvem a iniciativa empresarial necessária para o crescimento 
cumulativo do comércio e outras atividades econômicas ao redor do 
produto primário. Forçando os fatos somente um pouco, poder-se-ia dizer 
que tanto os efeitos fiscais quanto de consumo têm maior probabilidade de 
manifestar-se se alguns outros efeitos não estão presentes.  

                                                 
21 Durante discussões anteriores, alguns observadores notaram que em muitas áreas 
subdesenvolvidas a especialização na produção de produtos primários de exportação levou 
ao desenvolvimento “de uma vez” não cumulativo. Essa possibilidade intermediária — a 
realidade em muitos países — perdeu seu interesse quando a discussão se centralizou na 
alternativa: empobrecimento e desenvolvimento cumulativo. Veja, particularmente, H. Mynt, 
Economic Theory and the Underdeveloped Countries, Londres: Oxford University Press, 
1971, Capítulos 3 e 4 (originariamente publicados em 1954). 
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Efeitos em cadeia — uma definição mais ampla e uma nova 
subdivisão  

Os vários efeitos em cadeia e sua interação já adquiriram nesta altura 
um novo caráter e importância: já se configuram em uma estrutura capaz de 
gerar trajetórias alternativas na direção do desenvolvimento (ou 
subdesenvolvimento) para os exportadores de diferentes produtos 
primários. Em outras palavras, parece viável descrever algumas das 
principais características do desenvolvimento de um país, no período de 
crescimento em sua fase de exportação, em termos dos efeitos em cadeia 
derivados do seu produto primário. Por que acontece assim e como pode a 
estrutura ser desenvolvida com mais pormenores?  

A razão pela qual os efeitos em cadeia explicam uma porção 
considerável da história do desenvolvimento já foi sugerida: a memória do 
desenvolvimento é essencialmente o registro de como uma coisa leva à 
outra e os efeitos em cadeia estão referidos de modo central a tal registro. O 
conceito de efeitos em cadeia determina um ponto de vista especial, isto é, o 
de certas características inerentes às atividades produtivas já em progresso a 
partir de um certo momento. Pergunta-se em que medida as atividades em 
andamento, por causa dessas características, impulsionam, ou mais 
modestamente, “convidam” alguns operadores a enveredarem por novas 
atividades. Sempre que tal acontece, estamos em presença de um efeito em 
cadeia que parte da atividade em andamento para a nova atividade. Todos os 
efeitos em cadeia previamente mencionados cabem dentro desta definição.  

É possível sugerir uma nova subdivisão a partir dessa generalização. 
Por um lado, existem situações nas quais os mesmos operadores 
econômicos, já comprometidos com a atividade em andamento, são 
impelidos a, assumir a atividade adicional; temos nesse caso efeito em 
cadeia devido aos que estão dentro da situação ou “efeito em cadeia 
interior”. Por outro lado, o impulso na direção de assumir novas atividades 
pode ser experimentado não tanto por aqueles envolvidos na atividade em 
andamento como por outras pessoas. Como exemplo, poder-se-ia pensar na 
atividade em andamento sendo levada adiante pelos operadores econômicos 
nativos enquanto a nova atividade seria assumida por estrangeiros ou pelo 
Estado. Esse seria o caso de efeito em cadeia através de elementos externos 
ou “efeito em cadeia exterior”.  

41 
 

Excetuando-se os efeitos fiscais, os quais são do tipo “exterior” por 
definição, a nova subdivisão atravessa todas as categorias anteriores de 
efeito em cadeia. Efeitos em cadeia prospectivos e retrospectivos, em 
particular, podem ser tanto da variedade exterior como interior. (No último 
caso, estamos diante de um exemplo de integração vertical.) Usando a nova 
terminologia é possível uma formulação compacta de várias proposições 
sobre padrões de desenvolvimento e gerar novas hipóteses no processo. 
Como ilustração: (a) se a nova atividade é tecnologicamente estranha 
àquela em andamento, os efeitos em cadeia interior enfrentarão dificuldades 
especiais; (b) os países que começaram o seu processo de desenvolvimento 
no sec. XX tendem a mostrar uma preferência marcada pelos efeitos em 
cadeia de tipo interior de preferência ao exterior; a partir daí pode se 
conjecturar que (c) o processo de industrialização desses retardatários está 
sujeito a problemas especiais e, talvez, a descontinuidades, sempre que os 
passos subsequentes do processo de desenvolvimento requerem, ou se 
acredita que requeiram uma injeção maciça de tecnologia estrangeira.22  

Uma utilização mais geral das novas categorias dos efeitos em cadeia 
vem a ser a possibilidade de constatar as vantagens desenvolvimentistas e 
as desvantagens que podem associar-se a cada uma delas. Efeitos em cadeia 
exterior têm a vantagem de mobilizar novos agentes e impedir uma 
concentração excessiva do poderio econômico, enquanto a vantagem dos 
efeitos em cadeia interior é de desenvolver as iniciativas empresariais dos 
empresários mais tradicionais e permitir-lhes romper com suas ocupações 
existentes. O balanço geral dessas vantagens e correspondentes 
desvantagens em cada caso particular tem probabilidade de revelar muita 
coisa sobre diferentes perfis de desenvolvimento e a respeito de 
oportunidades desperdiçadas ou aproveitadas. No que vem a seguir, serão 
revistas algumas ulteriores variedades de ambos os tipos de efeitos em 
cadeia, ou seja, interior e exterior.  

  

                                                 
22 A primeira tese (a) foi colocada anteriormente neste ensaio, e a segunda tese (b) em meu 
Political Economy of Import-Substituting Industrialization in Latin America, tese que tem 
um papel importante na análise de Guillermo O’Donnel sobre os fundamentos econômicos 
do autoritarismo burocrático na América do Sul. Veja seu Reflexiones sobre las Tendencias 

Generales de Cambio en el Estado Burocratico-Autoritario, mimeo., CEDES, Buenos Aires, 
agosto, 1975. 
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Repercussão interior: convite à mobilidade espacial  

Uma cadeia existe sempre que uma atividade em andamento dá 
origem a pressões econômicas ou de outra natureza, que levam ao 
surgimento de uma nova atividade. Como definir o caráter de novidade? 
Até agora, como nos casos de cadeias prospectivas e retrospectivas, o 
caráter de novidade tem sido compreendido como um novo tipo de 
atividade produtiva e, especificamente, uma atividade resultante em um 
novo produto. Usando o conceito mais amplo de efeitos em cadeia é 
possível também definir uma nova atividade, como aquela que passa a ser 
praticada num local diferente do anterior, embora resulte ainda no mesmo 
produto. Uma cadeia (do tipo interior) existe, é possível dizer, quando 
algumas características da atividade em andamento constrangem ou atraem 
alguns ou todos os seus operadores a mudarem-se para outro local, mesmo 
se estes não planejam, ao menos de início, dedicar-se a uma nova atividade.  

Algumas observações feitas na Indonésia por Clifford Geertz vieram 
contribuir consideravelmente para a análise desse tipo de processo.23 O 
plantador de arroz javanês, no meio dos alagados cuidadosamente 
terraplenados depois de muitas gerações, agarra-se ao seu pedaço de terra 
com a maior tenacidade. Geertz contrapõe a imobilidade do cultivador 
javanês à mobilidade dos cultivadores das “ilhas periféricas” cuja 
agricultura é tipicamente do tipo corte e queimada. Resultaram dessas 
diferenças dois padrões muito diferentes de exploração colonial: no caso de 
Java foi possível forçar o plantador de arroz a utilizar parte de sua terra para 
o cultivo da cana para ser vendida às refinarias de propriedade dos 
holandeses; nas ilhas periféricas os colonizadores não conseguiram 
aproveitar-se desse conveniente sistema de produção indireta; tiveram que 
formar e administrar suas próprias plantações de café, chá e borracha. O 
modo de produção agrícola preexistente teve assim importantes 
consequências quanto à forma de exploração colonial; em Java o 
colonizador penetrou praticamente nos limites privados de cada camponês, 
enquanto nas ilhas periféricas sua presença se faz sentir através da criação 
de enc1aves. Essas diferenças, por sua vez, determinaram diferenças na 
descolonização. Em Java a descolonização resultou no fato de maior parte 
da terra já utilizada no plantio da cana ter revertido ao paddy; as plantações 

                                                 
23 Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia, Berkeley: 
University of California Press, 1963. 
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das ilhas periféricas, por outro lado, foram expropriadas, mas continuaram a 
produzir os mesmos itens e, como durante a colonização, principalmente 
para exportação.  

Essas características apontadas por Geertz, embora sejam 
primeiramente úteis para a compreensão dos padrões específicos de 
colonização e descolonização, também têm sua importância na aferição das 
perspectivas do desenvolvimento. A tenacidade com que o plantador de 
arroz javanês se agarra à sua terra deve-se, em parte, às suas expectativas de 
que um empenho extra em reconstruir e manter os terraços, os fossos de 
irrigação e os bunds, além de esforços especiais com a eliminação das ervas 
daninhas e outros cuidados resultarão em um rendimento maior, suficiente 
para manter sua família, sempre em expansão. O arroz, com sua elaborada 
infraestrutura, tem sempre recebido através dos séculos, e ainda continua a 
receber e a necessitar, “cuidados amorosos e dedicação”; em compensação 
a plantação responde a tais cuidados quase que indefinidamente em termos 
de rendimento. Em termos econômicos é o mesmo que dizer que a 
produtividade marginal do trabalho presente no cultivo do arroz pela técnica da 
irrigação declina muito lentamente; e mesmo esse declínio é provavelmente 
percebido como muito menor do que de fato ocorre. Essas características têm 
contribuído para a imobilidade do plantador de arroz javanês e para a enorme 
concentração populacional no campo. Também ajudam a explicar a facilidade 
com que os estrangeiros (chineses) apropriaram-se das oportunidades de 
comércio e outros serviços existentes na ilha.  

Um produto, de exportação ou não, com as características opostas seria 
aquele cujo rendimento por unidade de trabalho decairia rapidamente quanto 
mais trabalho fosse investido. No caso de tal produto, um aumento de 
população na zona rural não pode ser absorvido na área de ocupação já 
existente e, provavelmente, levará de imediato à migração para as cidades ou 
à abertura de novas terras. Um bom exemplo é oferecido pela cultura do café 
ou cacau, as quais, depois de plantadas as árvores, requerem, além da colheita, 
moderada e pouco variável quantidade de trabalho, como o podar e o arrancar 
o mato daninho (os fertilizantes são basicamente um insumo de capital). 

Em alguns casos, ademais, o café tem provocado a rápida exaustão 
do solo; com isso, decresce a produtividade do trabalho — inesperadamente 
— sem qualquer aumento na quantidade de trabalho. É chocante, o 
contraste entre a exaustão do solo que atingiu as culturas cafeeiras do Vale 
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do Paraíba, nas proximidades do Rio de Janeiro, na segunda metade do 
século XIX, e a produtividade inalterável por todo um século das terras 
canavieiras da Zona da Mata no Nordeste. Tal diferença explica, em parte, 
por que os barões do açúcar do Nordeste jamais se envolveram em outras 
atividades econômicas, ao passo que os cafeicultores das proximidades do 
Rio de Janeiro, a despeito de suas expectativas e intenções de tornarem-se 
sedentários proprietários agrícolas, levando uma vida de lazer, viram-se 
forçados pela erosão do solo a avançar cada vez mais longe, plantar novos 
cafezais no estado de São Paulo e, no processo, terminaram por envolver-se 
nas atividades de transporte, comunicação e comércio.24  

A lição implícita nestes exemplos não sugere que a erosão seja boa 
para o desenvolvimento — embora possa resultar nisso se existirem terras 
férteis ainda não cultivadas suficientemente próximas das terras erodidas. A 
lição a ser tirada é, antes, a de que o julgamento de valor, profundamente 
enraizado na cultura ocidental, que vê na agricultura sedentária um enorme 
passo à frente relativamente a modos de vida menos estáveis, deve ser 
questionado quando é aplicado fora do seu contexto original, isto é, a 
revolução neolítica. Ao menos, certamente não é verdade que quanto mais 
sedentário melhor. Tal é demonstrado pela comparação dos migrantes 
fazendeiros de café e Cacau da Colômbia, Brasil, Nigéria e Gana, onde o 
produto primário de exportação adequava-se perfeitamente ao modo 
existente de produção agrícola.25 Esta última condição é característica da 
cana-de-açúcar em Java, como acabamos de mencionar, mas também do 
algodão no Egito, leguminosas na Nigéria setentrional, talvez também do 
café na Uganda, e assim por diante. Em tais situações o produto primário de 
exportação é cultivado por camponeses radicados, que lhe abrem novos 
espaços em terras previamente não cultivadas ou reservadas às culturas de 
alimentação. As técnicas de cultivo são bastante similares àquelas já em uso 

                                                 
24 Pedro Calmon, História do Brasil, São Paulo, 1946, Vol. IV, pp. 384-86, citado em 
Warren Dean, “The Planter as Entrepreneur: The Case of São Paulo”, Hispanic American 

Historical Review, 46, maio, 1966, p. 146.  
25 Para um enfoque de Gana e Nigéria, veja Polly Hill, Migrant Cocoa Farmers of Southern 

Ghana, Cambridge: Cambridge University Press, e Sara S. Berry. Cocoa, Custom, and 

Socio-Economic Change in Rural Western Nigeria, Londres: Oxford University Press, 1975, 
que nas pp. 75-78 mostra certas vantagens que os trabalhadores têm sobre os produtores 
locais.  
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nas culturas de alimentação.26 O produto primário de exportação ajusta-se 
ao padrão de produção, ocupação e qualificações requeridas já existentes, 
com um mínimo de ruptura — e também com um mínimo de 
desenvolvimento cumulativo. Dependendo das circunstâncias sociais, 
demográficas e políticas, o resultado, para o cultivador, pode variar desde o 
padrão javanês de empobrecimento até o padrão de desenvolvimento “de 
uma vez”. Qualquer que seja o resultado de fato, a iniciativa para um 
desenvolvimento cumulativo (se ocorrer) tem de originar-se alhures, isto é, 
em cadeia externa. 

Repercussão exterior: provisão de bens públicos pelo estado  

A primeira vista pode parecer que seria exigir muito de nossa 
maneira de abordar o assunto, que ela contribua com algo novo sobre este 
tópico. É bastante fácil de ver como as características específicas dos 
produtos primários de exportação podem contribuir para a propensão e 
habilidade dos seus cultivadores em comprometerem-se com ulteriores 
lances da sequência desenvolvimentista. Entretanto, como podem tais 
características relacionarem-se ao comportamento de outros atores sociais, 
como sejam as classes comerciais e industriais, investidores estrangeiros, ou 
o próprio Estado? Por agora relembraremos que um tipo de comportamento 
desenvolvimentista por parte do Estado, isto é, sua propensão a taxar o 
produto primário, já foi relacionado a certa característica dos produtos 
primários em geral, como seja a ausência de repercussões diretas no resto 
da economia. A taxação, naturalmente, não é tudo aquilo que se quer que o 
Estado desenvolvimentista faça. Como foi explicado anteriormente, um 
Estado que só faz taxar um produto primário de exportação pode estar 
muito longe de fazer uma efetiva contribuição para o desenvolvimento.  
                                                 
26 Esse é o fator sublinhado por Robert Baldwin num artigo no qual ele examina, 
inicialmente para a África, a questão pela qual a exportação de produtos primários não 
provocou um crescimento cumulativo. A alternativa, ou melhor, o dilema descrito por ele é o 
seguinte: de um lado, entre os enclaves de mineração existe uma hierarquia de qualificações, 
mas que só pode ser usufruída por um pequeno grupo; de outro, as exportações de produtos 
primários não facilitam a formação de novas qualificações. Na minha opinião Baldwin dá 
uma importância exagerada à aquisição de qualificações específicas mas deixa de atentar 
para o aumento de competência geral, versatilidade e força de empreendimento que podem 
resultar da migração e da mobilidade geográfica. Com a mobilidade mais do que a aquisição 
de qualificações como fator crucial, o enfoque do desenvolvimento parece de certo modo 
mais promissor. Veja Robert E. Baldwin, “Export Technology and Development from a 
Subsistence Level”, Economic Journal, 73, março, 1963, pp. 80-92.  
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Na verdade, é concebível que o tipo oposto de envolvimento seja 
uma forma melhor para que o Estado venha a adquirir a habilidade de 
promover o desenvolvimento. Em outras palavras, em lugar de taxar os 
cultivadores dos produtos primários, o Estado pode ser levado de algum 
modo a assisti-los. Se tal acontece, surge na cena do desenvolvimento um 
novo ator. Este exemplo pode, naturalmente, ser ainda um outro caso de 
desenvolvimento “de uma vez”: é concebível que o estado venha a assumir 
uma função específica, a qual ele é o mais indicado a exercer e que isto seja 
o fim da história. Porém é também possível e, em certas circunstâncias, 
provável, que o Estado, como consequência de já ter intervindo de modo 
feliz em um setor determinado da economia, venha a adquirir a capacidade 
e o apetite necessários para avançar em outros setores ou para enfrentar a 
atividade econômica no seu todo.27 

Quais são as condições, então, para que o Estado se veja impelido a 
exercer tais atividades de assistência? Mais provavelmente tal ocorrerá em 
conexão com serviços necessários ao setor agrário, que tem dificuldade em 
obtê-los individualmente ou mesmo na forma de cooperativas. Tais 
condições apontam para o domínio dos bens públicos que devam ser 
supridos pelo Estado, se existir alguma entidade capaz de fazê-lo.  

Existem muitas variedades de serviços públicos ou semipúblicos que 
cabem nessa categoria: fornecimento de energia, transporte, irrigação, 
educação e saúde pública. Frequentemente designados como 
“infraestrutura”, como se fossem precondições para as atividades mais 
diretamente produtivas, têm sido providenciados, mais frequentemente, em 
resposta a urgentes demandas do setor diretamente produtivo e às suas 
necessidades de consolidação, maiores lucros e ulterior expansão.28  

No caso dos produtos primários, os mais importantes entre tais 
serviços públicos, ou de infraestrutura, são transporte, irrigação, controle de 
doenças e pestes. O último é particularmente típico do fenômeno de 
repercussão em cadeia aqui descrito: uma característica do produto 
primário, isto é, sua susceptibilidade às doenças e pragas, combinada com o 

                                                 
27 Veja Judith Tendler, “Technology and Economic Development, The Case of Hydro versus 
Thermal Power”, Political Science Quarterly, 80, junho, 1965, pp. 236-253.  
28 Uma demonstração que chama particularmente a atenção é a de que as estradas de ferro 
dos Estados Unidos foram construídas desta forma, e não “a pedido”, encontrada em Albert 
Fishlow, American Railroads. 
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fato de que o sucesso na erradicação ou controle requer ações remediadoras 
e melhoramentos que se estendam por grandes áreas, significa que tal ação 
só pode ser empreendida por uma autoridade com poderes coercitivos, toda 
vez que estiverem envolvidos muitos produtores. Essa foi, precisamente, a 
situação que levou a extensão do papel do governo no Egito em fins do 
século XIX quando o algodão, seu principal produto primário, foi ameaçado 
por uma praga. Um estudo recente revela que tal expansão no papel do 
governo ocorreu mesmo sendo “muito contrária à inclinação de muitos 
administradores britânicos, particularmente Lord Cromer...”.29 
Naturalmente, quando a ampliação do papel do Estado ocorre em situação 
colonial, e os colonizadores possuem uma imagem estabelecida de sua 
responsabilidade e seus limites, os efeitos cumulativos a serem esperados 
desse novo envolvimento do Estado na economia, se as circunstâncias 
fossem outras, seriam severamente prejudicados.  

No caso da irrigação, a hipótese de que o Estado possa vir a tomar-se 
mais inclinado ao desenvolvimento e ao interesse público, como resultado 
da prática em prover certos serviços de utilidade pública aos produtores do 
setor primário, vai contra a bem conhecida tese de Wittfogel que considera 
as obras de irrigação organizadas pelo Estado como um determinante do 
“despotismo oriental” em suas várias formas.30 Desse conflito de hipóteses 
é possível estimar que a tese de Wittfogel só é plausível em circunstâncias 
muito especiais, isto é, quando a irrigação é essencial para a cultura de 
alimentos básicos de modo que Estado e sociedade venham a constituir uma 
associação interdependente que resulta do fato de o Estado assumir a função 
vital de construir, administrar e manter as obras de irrigação. Por outro lado, 
nas inúmeras situações onde o Estado existe há muito tempo como entidade 
administrativo-burocrática e onde então assume uma atividade ligada à 
infraestrutura, como a irrigação, com o objetivo comparativamente modesto 
de ampliar a renda dos cultivadores do produto primário de exportação, essa 
atividade nova pode muito bem fazer com que uma burocracia, de outro 
modo parasita, adquira uma atitude desenvolvimentista. Embora essa 
atitude possa demonstrar alguns traços tecnocráticos, é improvável que 

                                                 
29 E. R. J. Owen, Cotton and the Egyptian Economy — 1820-1914, Oxford University Press, 
1969, p. 215. 
30 Karl Wittfogel. Oriental Despotism, New Haven: Yale University Press, 1957.  
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tenha quer a propensão quer o poder para desenvolver um estilo 
autocrático.31  

Uma repercussão em cadeia particularmente interessante que se inicia 
no produto primário e seus característicos e vai até a ação por parte do 
Estado, destinada a garantir um serviço quando os produtores não têm 
capacidade para fazê-lo por conta própria — é a estabilização dos preços. 
Através da política de taxa de câmbio ou da instituição de juntas de 
comércio o Estado pode, dentro de limites, divorciar o preço internacional 
de um dado produto primário do seu preço doméstico; pode até mesmo 
manipular o preço internacional se o país é um produtor suficientemente 
importante, relativamente à oferta total do produto, a ponto de assegurar-se 
algum poder monopolístico nos mercados mundiais. No caso de produtos 
primários cultivados por muitos produtores, surgirá uma verdadeira 
necessidade e clamor por tal tipo de intervenção de parte do Estado, toda 
vez que o produto primário estiver sujeito a violentas baixas no preço. Tais 
condições são mais peculiares aos produtos tropicais tais como café e 
cacau. Devido ao intervalo de cinco anos entre o plantio e primeira colheita 
efetiva, a oferta tem muita probabilidade de estar em descompasso com a 
demanda, num padrão de “teia de aranha”. Além disso, as árvores, uma vez 
plantadas, continuam a produzir mesmo sem o uso de fertilizantes, poda, 
limpeza, de sorte que a’ resposta da oferta aos baixos preços é pequena, a 
curto prazo. Em último lugar, por ser usualmente grande o número dos 
produtores é pouco provável que estes se unam em qualquer ação 
organizada para remediar a situação, a não ser a de associar-se em grupo 
que pressionará insistentemente para obter ajuda do Estado.  

Tais características e consequente vulnerabilidade particular dos 
preços do café e cacau às perturbações do mercado mundial têm sido há 
muito consideradas como ameaça potencial, tendo em vista os seus altos 
custos. Agora se consideram as vantagens compensadoras justamente por 
causa da ação estatal que, de maneira previsível, deflagram. A ajuda 
proposta pelo Estado através dos vários arranjos acima mencionados é, num 
sentido, o reverso exato do processo de extração de proventos fiscais, 
resultado da taxação sobre os produtos primários, que foi chamado de 
efeitos fiscais de repercussão em cadeia (fiscal linkage). (Na realidade, os 

                                                 
31 Veja Albert O. Hirschman, Development Project Observed, Washington D. C.: Brookings 
Institutions, 1967, pp. 166-68.  
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produtos primários com mais probabilidade de provocar efeitos fiscais de 
repercussão — enclaves de minerais e petróleo — são os que têm menor 
probabilidade de obter assistência no sentido da estabilização de preços, 
dado que usualmente respondem às baixas nos preços através de imediatos 
cortes na produção.) Entretanto, irônica e dialeticamente, uma vez que o 
Estado tenha fornecido assistência para a estabilização de preços, ao mesmo 
tempo já estabeleceu o quadro institucional e talvez já tenha adquirido a 
atitude mental que o tornará capaz de extrair proventos fiscais dos produtos 
primários no futuro, quando os preços tiverem se estabilizado. E nesse 
momento o produto primário encontrar-se-á tão indefeso diante da taxação 
por parte do Estado, devido à baixa elasticidade-preço da oferta, como 
anteriormente o era face às quedas nos preços do mercado mundial.  

A assistência no sentido da estabilização de preços é, portanto, uma 
variedade particularmente interessante de intervenção estatal, do ponto de 
vista de como uma coisa leva à outra: enquanto tais categorias de 
assistência como controle de pragas e irrigação podem conferir ao Estado 
um novo gosto pelas atividades desenvolvimentistas, a estabilização de 
preços não somente confere-lhe o gosto como também, para uso futuro, o 
mecanismo institucional para satisfazê-la.  

Observações adicionais, principalmente de ordem metodológica 

Sobre a natureza da abordagem “da repercussão em cadeia” em geral  

Não há muito tempo atrás uma nova teoria do consumo tentou 
investigar o outro lado dos bens de consumo individuais, que até então 
tinham estado no centro da teoria tradicional. A nova teoria considerava 
cada mercadoria como um conjunto de qualidades (por exemplo, doçura, 
abundância de suco, facilidade em descascar e aparência, no caso de 
laranjas) e cada consumidor exigindo diferentes combinações de tais 
qualidades.32 Obteve-se uma quantidade de resultados interessantes e novos 
através desse modo de encarar a questão. De maneira similar, os 
metalurgistas há muito desistiram de considerar os metais como materiais 
discretos, dados pela natureza. Passaram a identificar cada metal como um 
aglomerado de propriedades (tais como dureza, porosidade, conductividade 

                                                 
32 Kelvin Lancaster, Consumers Demand: A New Approach, New York: Columbia 
University Press, 1971. 
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etc) e têm sistematicamente moldado ligas e substitutos com o propósito de 
obter combinações de tais propriedades que estejam em demanda para 
vários propósitos industriais.33  

Focalizar as cadeias de repercussão com o fito de delinear os 
prospectos desenvolvimentistas dos diferentes países exportadores de 
produtos primários tem algo em comum com as maneiras de encarar a 
questão, acima descritas. E uma tentativa de olhar o outro lado de produtos 
tais como cana-de-açúcar, café, arroz, fumo e de identificar algumas 
características gerais desses produtos, que influenciam e condicionam o tipo 
de desenvolvimento experimentado pelos países que neles se especializam. 
Uma tal tentativa de encontrar critérios significativos de classificação não é 
nova. Alguns geógrafos econômicos e outros especialistas já agruparam os 
produtos primários em diversas categorias naturais ou botânicas com o 
propósito de mostrar que certas diferenças, no destino econômico ou 
sociopolítico de diversos países, podem assim tornar-se inteligíveis.  

Esse tipo de esquema — produtos minerais, produtos agrícolas 
tropicais, produtos agrícolas de clima temperado — foi adotado por 
Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto34 num ensaio de importante 
repercussão sobre o desenvolvimento econômico e político da América 
Latina. A integração da análise econômica com a sociológica e política e a 
demonstração de que é possível estabelecerem-se diferenças características 
entre as experiências de desenvolvimento ou subdesenvolvimento dos 
diferentes grupos de países latino-americanos fizeram dela uma obra 
pioneira. Não obstante, ao buscar as propriedades gerais dos produtos 
primários que tenham probabilidade de conferir características distintivas 
ao processo de desenvolvimento, o método apropriado não é tomar 
emprestado tais propriedades a qualquer campo alheio, como o da botânica 
ou da climatologia, porém procurar as propriedades que surjam do próprio 

processo de desenvolvimento e, em seguida, conduzir a análise segundo 

                                                 
33 Anthony Scott, “The Development of the Extractive Industries, Canadian Journal of 

Economics and Political Science, fevereiro, 1962, p. 81. 
34 Dependencia y Desarrollo en America Latina, México: Siglo XXI, 1969. Um 
desenvolvimento importante, posterior a esta tipologia, encontra-se em Osvaldo Sunkel e 
Pedro Paz, El Subdesarrollo y la Teoria del Desarrollo, México: Siglo XXI, 1970, pp. 317-
343. Para um bom exame da literatura em questão, veja Norman Girvan, “The Development 
of Dependency Economics in the Caribbean and Latin America, Review and Comparison”, 
Social and Economics Studies, 22, março, 1973, pp. 1-33.  
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essas propriedades. Ao avaliar os prospectos de desenvolvimento de um 
país, é, obviamente, mais revelador saber que seu produto primário de 
exportação é o centro de uma constelação de efeitos de repercussão em 
cadeia, do que a informação de que o produto primário é um produto 
agrícola tropical, por exemplo.  

O sistema aqui descrito torna possível traduzir informação de ordem 
técnica em linguagem que se refere diretamente às possibilidades de 
desenvolvimento. Por exemplo, a existência de poços e a adição de uma 
autoestrada a uma ferrovia tende à substituição de um efeito de repercussão 
interno por um externo, se os fazendeiros instalam seus próprios poços e 
transportam seus produtos em seus próprios caminhões sem precisar 
depender de um sistema de irrigação ou de ferrovias de propriedade 
estatal.35 É possível visualizar imediatamente uma variedade de 
consequências possíveis como subprodutos dessas substituições: podem dar 
reforço à capacidade empresarial privada, à concentração de renda, e 
complicar o processo de taxação fiscal. Até aí tudo bem; entretanto, ainda é 
possível enriquecer ainda mais esta linguagem e modificar 
substancialmente, nesse processo, as hipóteses até agora aventadas. Um 
bom exemplo de modificação, e que já tem ocorrido, foi mencionado 
anteriormente neste ensaio: no caso de produtos primários com efeitos de 
repercussão prospectivos que implicam em considerável processamento 
industrial, ficou demonstrado que estes últimos podem agir como 
obstáculos para o desenvolvimento e não como propulsores, pois tendem a 
ser tecnologicamente de origem estrangeira e, por isso, amarram os 
produtores do produto primário à sua tradicional atividade agrícola.  

Segue-se uma advertência geral de grande importância: as várias 
características dos produtos primários e os decorrentes efeitos de 
repercussão, não obstante, estarem arranjados num sistema aparentemente 
compreensivo, foram resultado da observação da experiência concreta. 
Constituem por isso não mais do que uma organização útil do nosso 
conhecimento atual sobre os mecanismos do desenvolvimento. O modo 
pelo qual proliferaram exemplos de efeitos de repercussão em cadeia desde 
que o conceito foi proposto pela primeira vez, sugere que este processo de 
acumular conhecimentos está longe de ter esgotado suas possibilidades. Por 

                                                 
35 Para esse e outros contrastes de desenvolvimento relatados entre estradas de rodagem e 
estradas de ferro na Nigéria, veja meu Development Projects Observed, pp. 139-148. 
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isso é da maior importância considerar os esquemas precedentes como 
esquemas em aberto e usá-los basicamente com propósitos heurísticos e 
permanecer receptivo a novas informações.  

Relação com as teses do produto primário de exportação e do 

desenvolvimento do subdesenvolvimento  

A forma de abordagem aqui descrita tem vários pontos de contato 
com outras tentativas de descrever a experiência do desenvolvimento dos 
países periféricos no período de crescimento baseado nas exportações.  

A íntima relação da forma de abordagem baseada nos efeitos de 
repercussão com a tese do produto primário de exportação tornar-se-á 
evidente a partir de agora. A primeira é, essencialmente, uma tentativa de 
impor aos insights, de algum modo desorganizados, da última um quadro 
conceitual que torne possível uma exploração mais sistemática, com a 
reserva já apontada de que o sistema de referência aqui proposto não deve 
ser tomado como um esquema explanatório completo.  

Permanece aberta a questão sobre como nossa forma de ver o 
problema relaciona-se com um outro esquema interpretativo, surgido nos 
últimos anos, o qual é melhor descrito como a tese do “desenvolvimento do 
subdesenvolvimento”. À primeira vista, parece difícil conceber contraste 
maior do que aquele existente entre a tese das cadeias de repercussão e os 
escritos neomarxistas de André Gunder Frank, por exemplo, o qual é o 
responsável pela designação acima citada36: Desenvolvimento do 
subdesenvolvimento significa essencialmente que uma coisa não levou à 
outra nos países periféricos; que nestes países, na verdade; as coisas têm 
piorado progressivamente: o impacto do capitalismo e imperialismo na 
periferia tem se exercido no sentido de extrair o excedente e, no processo, 
empobrecer a nação, destruir a indústria local, exaurir o solo e o subsolo, 
emascular e corromper as elites locais. Na medida que não se pode negar a 
existência de uma certa medida de desenvolvimento capitalista, sob forma 
de industrialização, esta é atribuída exclusivamente à falta de contato com o 

                                                 
36 “The Development of Underdevelopment”, Monthly Review, 18, setembro, 1966, pp. 17-
31, e Capitalism and Underdevelopment in Latin America, New York, Monthly 
ReviewPress, 1967; veja também Samir Amin, L’Accumulation à L’Echelle Mondiale, Paris: 
Anthropos, 1971. 
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centro imperialista por parte de certas regiões privilegiadas e durante certos 
períodos de exceção.37 

Da perspectiva dos efeitos de repercussão em cadeia, algumas das 
asserções desse tipo (como as acima mencionadas) não são particularmente 
chocantes. Está implícito, no que foi dito, que o contato com o centro 
capitalista através da exportação de produtos primários pode, na verdade, 
ter como resultado, para os países periféricos, uma população empobrecida 
e a exaustão dos seus recursos naturais. E tal seria o caso enquanto o 
produto primário específico não está ativando repercussões fiscais em 
cadeia, enquanto determina somente efeitos em cadeia prospectivos que 
dependem de tecnologia, estrangeira e leva à importação de bens de 
consumo que competem com a indústria e artesanatos locais, provocando 
seu desaparecimento em lugar de efeitos de repercussão em cadeia na esfera 
do consumo. E mesmo nos casos em que ocorrem repercussões em cadeia 
de natureza fiscal, porém, o Estado mostra-se incapaz de investir 
produtivamente os proventos resultantes da taxação, a situação decorrente 
pode não ser melhor do que se as rendas geradas pelo produto primário 
fossem diretamente para os proprietários absenteístas. Muitas das 
proposições expressas neste ensaio apontam para a possibilidade de 
ocorrerem combinações de circunstâncias particularmente desafortunadas: 
enquanto a repercussão fiscal é baseada na ausência de repercussões 
prospectivas ou retrospectivas, é perfeitamente concebível que, durante um 
prolongado período, não surjam repercussões em cadeia de natureza física 
nem fiscal. Este ensaio, embora tenha origem, confessadamente, na 
tentativa de compreender como pode acontecer o desenvolvimento, é 
também capaz de explicar a ausência dele ou a ocorrência de períodos de 
“desenvolvimento do subdesenvolvimento”, se entendermos adequadamente 
a maneira de encarar os fatos nele implícita. Não ignora a possibilidade de 
empobrecimento e é, nesse respeito, bastante diferente da teoria clássica do 
Comércio Internacional, a qual pode conceber no pior dos casos uma 
ausência de ganhos (um ganho zero) decorrente das relações comerciais, 
para qualquer país que participe do comércio mundial.  

                                                 
37 Para críticas desses pontos de vista dentro da esquerda e/ou na periferia, veja Henrique 
Cardoso, “As Contradições do Desenvolvimento Associado”, Estudos CEBRAP, n. 6, São 
Paulo, abril-junho, 1974, também publicado com o Capítulo I de seu Autoritarismo e 

Democratização, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1975, e Bill Warren, “Imperialism and 
Capitalism Industrialization”, in NewLeft Review, n. 81, setembro-outubro, pp. 3-45. 
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Ao mesmo tempo, é claro, o presente esquema teórico está totalmente 
desperto para as possibilidades de desenvolvimento, em particular àquelas 
que possam ser inteiramente indesejáveis por parte dos especuladores ou 
autoridades responsáveis pelo “desenvolvimento do subdesenvolvimento”. 
A maior parte das cadeias de repercussão aqui examinadas — repercussões 
na esfera do consumo, extração de rendas provenientes do produto 
primário, ou fornecimento de assistência por parte do Estado no caso do 
controle de pragas ou de estabilização dos preços — são da mesma natureza 
de eventos originalmente não previstos por parte dos que iniciaram a 
produção do produto primário. O presente esquema toma possível 
compreender eventos potencialmente positivos tais como os já implícitos 
em uma fase exploradora precedente. Tem portanto pretensões de ser mais 
verdadeiramente dialético do que a tese do desenvolvimento do 
subdesenvolvimento, a qual deixa de lado a conexão íntima entre as várias 
fases do que deve ser entendido como um processo dinâmico.38 Um dos 
grandes méritos da tese do desenvolvimento do subdesenvolvimento foi a 
crítica devastadora e definitiva feita ao conceito de “sociedade tradicional”, 
um “construto” a-histórico endêmico na maior parte da literatura anterior 
sobre o desenvolvimento, a qual supostamente prevalecia onde quer que 
não tivesse ocorrido uma forma de desenvolvimento dinâmico.39 

                                                 
38 Aqui não existe intenção de sugerir que a história do desenvolvimento sempre tem um 
final feliz, que, após um período de exploração econômica, uma reviravolta de 
desenvolvimento pode aparecer quase com certeza. De um lado, a sequência oposta, de um 
surto de desenvolvimento para um período de estagnação e exploração pode facilmente ser 
encontrada, da forma com que procurei mostrar ao discutir os aspectos positivos e negativos 
do investimento estrangeiro. Veja “How to Divest in Latin America and Why”, in Bias for 

Rope, Capítulo 11. Esse estudo é para uma análise que pode ser responsável por mudanças 
de qualquer tipo.  
39 O argumento de que o atraso e a pobreza da periferia não é um “estado da natureza” mas 
que está fortemente relacionado com o desenvolvimento e enriquecimento do centro, é 
naturalmente muito mais antigo do que a tese de “Desenvolvimento do 
Subdesenvolvimento” de A. G. Frank, e de fato está implícito na teoria de Marx a respeito da 
acumulação primitiva. Mesmo sem roubo ou exploração, ou um contato econômico íntimo 
entre regiões mais ou menos desenvolvidas, os países podem seguir por caminhos 
cumulativamente divergentes de desenvolvimento e empobrecimento causados graças aos 
efeitos retrospectivos ou “polarização”, como foi mostrado por Gunnar Myrdal em Economic 

Theory and Under-Developed Regional, Londres, Duckworth, 1957, e em Strategy, Cap. 10. 
Uma crítica precoce dos conceitos da “sociedade tradicional” e “modernização” encontra-se 
em Fernando Henrique Cardoso, Empresário Industrial e Desenvolvimento Econômico, São 
Paulo, Difusão Europeia do Livro, 1964, pp. 65-72. 
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Infelizmente algumas das críticas substituíram esse construto pela noção 
igualmente a-histórica da decadência uniforme, que supostamente foi ou 
está sendo experimentada por todos os países que se encontram na periferia 
do centro capitalista-imperialista, até que se libertem do jugo imperialista 
ou neoimperialista.  

Das cadeias de repercussão ao micromarxismo  

Tomadas minhas distâncias das teorias neomarxistas contemporâneas 
sobre os países periféricos, posso agora reivindicar um certo grau de 
parentesco intelectual entre meu esquema de abordagem e o sistema 
marxista. Antes deve ser dito algo sobre a natureza das propriedades ou 
características dos produtos primários identificados como aqueles que dão 
origem a cadeias de repercussões.  

Algumas das cadeias como as de repercussões prospectivas e 
retrospectivas estão diretamente ligadas às condições técnicas de produção 
do produto primário. A mudança tecnológica afetará naturalmente o número 
e os tipos de tais cadeias; entretanto, estas são invariáveis quanto à mudança 
social e política. Se em lugar dessas focalizarmos nossa atenção nas 
repercussões fiscais, por exemplo, a importância do contexto político é 
imediatamente evidente. Para que estas ocorram o Estado deve ter 
desenvolvido a vontade e a habilidade para insistir em suas reivindicações 
sobre os recursos que estão sendo explorados em seu território, para fins de 
reinvestimento em outras áreas da economia. As cadeias de repercussões 
fiscais não são algo inerente ao petróleo como é o caso, por exemplo, de 
uma certa percentagem de enxofre; associam-se com esse produto em certas 
circunstâncias históricas. Não obstante, nosso argumento é o seguinte: as 
cadeias fiscais não ocorrem só porque o Estado se modernizou, tornou-se 
autônomo, orientado para o desenvolvimento, ou anti-imperialista; por uma 
série de razões ligadas ao seu modo de produção — ausência de cadeias 
físicas de repercussão além da probabilidade de ser de propriedade 
estrangeira em certos períodos históricos — a existência de petróleo 
predispõe o Estado a desenvolver a propensão para taxar, em grau maior do 
que se o produto primário fosse de natureza agrícola, cultivado por 
inúmeros fazendeiros locais em suas próprias terras nas regiões centrais do 
país. Dessa maneira, é possível, no fim de contas, identificar influências que 
vão do produto e sua tecnologia — isto é, das “forças produtivas” — a uma 
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forma específica de desenvolvimento econômico e a certos acontecimentos 
sociopolíticos, como nacionalismo e taxação, que definem essa forma.  

Obviamente aqui existe algo que possui considerável afinidade com o 
Marxismo ‘e o Materialismo Histórico, porém, ao mesmo tempo, a 
diferença é igualmente marcante. O pensamento marxista tradicionalmente 
ocupou-se de um número pequeno de constelações de forças produtivas — 
tais como os modos de produção feudal ou capitalista — dominantes em 
grandes áreas geográficas e que persistem por longos períodos de tempo; as 
configurações políticas e sociais são vistas, então, como derivadas desses 
macromodos. A abordagem do tipo “repercussão em cadeia” (linkage) 
também absorve traços característicos dos processos de tecnologia e 
produção, tomados como pontos de partida para a compreensão de eventos 
sociais, porém o faz em escala muito menor, em pormenores mais 
específicos, e por um espaço de tempo mais limitado. Por tal razão, 
“micromarxismo” pode ser um bom modo de descrever esta tentativa de 
mostrar como a forma que assume o desenvolvimento econômico, incluindo 
seus componentes sociais e políticos, pode ser referida às atividades 
econômicas específicas de um país.  

Marx e os marxistas mais sensíveis caminharam na direção da 
microabordagem quando tiveram que lidar com eventos específicos e 
experiências peculiares a certos países. Marx em particular oscilou entre a 
grande generalização, com a qual caracteriza toda uma época, e a análise 
judiciosa de eventos que faziam ressaltar com riqueza de pormenores as 
diferenças entre países e subperíodos. Um exemplo relevante para os nossos 
propósitos no momento está contido no Prefácio d’O Capital, no qual 
aparece a frase tão frequentemente citada:  

o país industrialmente mais avançado não faz mais do que apresentar 
àqueles que o seguem nos degraus da trajetória industrial a imagem 
de seu próprio futuro.  

Nesse ponto Marx parece sugerir que o desenvolvimento industrial 
capitalista está fadado a apresentar traços e estágios uniformes em todos os 
países, não importa quão tardiamente estes entrem na escalada industrial. 
Porém, basta continuar a leitura para verificar que Marx tinha um sentido 
muito agudo das diferenças críticas, apesar de pequenas. Logo no parágrafo 
seguinte (o qual, aparentemente, nunca merece a atenção daqueles que 
costumam citar a frase acima transcrita), Marx prevê um caminho muito 
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diferente para a Alemanha e Europa Continental relativamente àquele 
seguido pela Inglaterra, dada a ausência de leis que regulem o trabalho nas 
fábricas e, em geral, devido a uma variedade de resíduos de natureza social 
e política remanescentes do feudalismo, os quais não existiam na Inglaterra. 
Desse modo, Marx apresenta elementos para uma análise comparativa que 
limita consideravelmente, e mesmo contradiz, a generalização inicial.  

É notável — e caracteristicamente não marxista — que Marx tenha 
feito a diferenciação entre a Inglaterra e a Alemanha a partir de certos 
elementos próprios das instituições jurídicas alemãs e de sua herança 
histórica. Ao projetar diferenças semelhantes no porvir histórico, está 
recorrendo a diferenças na “superestrutura” ao mesmo tempo que, 
aparentemente, percebe a infraestrutura — desenvolvimento industrial em 
moldes capitalistas — como sendo idêntica tanto para a Inglaterra quanto 
para a Alemanha. A este respeito, subsequentes estudiosos do 
desenvolvimento capitalista comparativo vieram a ser mais marxistas do 
que o próprio Marx. Gerschernkron, por exemplo, ao explicar as diferenças 
entre os padrões de desenvolvimento da Inglaterra e de países europeus 
retardatários, tais como Alemanha e Rússia, não recorreu a resíduos das 
experiências históricas prévias dos últimos dois países; ao contrário, 
concentrou-se nas taxas diferentes de desenvolvimento da agricultura e da 
indústria durante o período da expansão industrial e nos diferentes papéis 
representados pela produção de bens de consumo e bens de capital.40 De 
modo semelhante, ao considerar países de industrialização ainda mais 
recente, tentei mostrar que o rígido padrão da industrialização baseada na 
substituição de importações, a importância dos estrangeiros no processo e a 
prolongada ausência de qualquer produção industrial para exportação 
podiam explicar muita coisa sobre algumas das características mais 
salientes do desenvolvimento político nesses mesmos países, tal como a 
fraqueza da burguesia nacional.41  

É característico desta forma de encarar os problemas, a qual 
chamamos de micromarxista, derivar diferenças importantes no 
desenvolvimento sociopolítico de outras diferenças, comparativamente 
pequenas e difíceis de perceber inicialmente, existentes na estrutura das 

                                                 
40 Alexander Gershernkron, Economic Backwardness in Historical Perspective, Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 1962.  
41 The Political Economy of Import-Substituting Industrialization in Latin America.  
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“forças produtivas”, dentro do que tinha sido geralmente considerado uma 
fase histórica uniforme ou um modo de produção homogêneo. No mesmo 
sentido, muito mais ainda é possível fazer com referência ao período de 
industrialização.42 Entretanto, o micromarxismo é particularmente 
apropriado quando se trata do desenvolvimento dos países da periferia 
durante o assim chamado período de crescimento comandado pelas 
exportações, o qual, para a maioria desses países, ocupa a segunda metade 
do século XIX e as primeiras duas ou três décadas do século XX, 
prolongando-se, porém, até hoje, em alguns casos. Aos países periféricos 
foi atribuído, pelo centro capitalista, o papel de fornecedores de matérias-
primas agrícolas e minerais, e a maior parte deles especializou-se em uma 
única ou algumas poucas linhas de produtos individuais. Existindo 
substantivas diferenças entre as características e os efeitos em cadeia 
associados aos diferentes produtos primários de exportação, as forças 
produtivas que predominavam nesses países eram, provavelmente, mais 
heterogêneas durante o estágio de crescimento comandado pelo setor 
exportador do que em qualquer outro período histórico precedente ou 
subsequente. Não há muito por que se admirar do fato de ser a abordagem 
micromarxista particularmente adequada e reveladora quando se trata desse 
estágio particular.  

Uma charada final  

Existe uma literatura que tem muita coisa em comum com a 
abordagem em termos de repercussões em cadeia ou “micromarxista”, 
como foi aqui apresentada. Mais ainda do que os escritos de Harold Innis, 
além dos de outros contribuidores para a staple thesis, estamos pensando 
num conjunto de escritos bastante esparso e frequentemente impressionista, 
que focaliza um ou, com mais frequência, dois produtos, geralmente de um 
mesmo país, de sorte a fazer derivar desses produtos e de suas propriedades 
muito das venturas, desventuras e história geral do país. O típico 

                                                 
42 Veja, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, As Contradições do Desenvolvimento 

Associado, Guillermo O’Donnel, Reflexiones sobre las tendencias generales de cambio en el 

Estado Burocratico-Autoritario, e James R. Kurth, Patrimonial Authority, Delayed 

Development, and Mediterranean Politics, artigo apresentado no Encontro Anual da 
Associação Americana de Ciências Políticas, Nova Orleans, Luisiana, e “Industrial Structure 
and Comparative Politics”, artigo não publicado, maio. 1975. 
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representante desse gênero é o Cuban Counterpoint de Ortiz,43 onde o 
contraste entre o “benfazejo” tabaco e o “pernicioso” açúcar é liricamente 
descrito de todos os ângulos concebíveis. Tais comparações, em pares, do 
desempenho contrastante de produtos primários de exportação provaram ser 
intelectualmente sedutoras; de modo similar, embora nem de longe tão 
barroco, já foram tentadas descrições que se aplicassem à cana-de-açúcar X 
café, no Brasil, tabaco X café, na Colômbia, cana-de-açúcar X 
arboriculturas, na Indonésia.44  

Ficará óbvio que tomei emprestado muita coisa dessa literatura e de 
suas conclusões. Entretanto, tais análises apresentam uma característica 
bastante generalizada, a qual desperta a suspeita do intelectual: em quase 
todas essas comparações de pares é atribuído a um dos produtos primários 
de exportação o papel do “vilão”, enquanto o outro é o “herói” (a exceção, 
encontramo-la no tratamento que dá Geertz à comparação da cana X 
arboriculturas, na Indonésia, onde a primeira é o “vilão”, porém na qual não 
existe um verdadeiro “herói’’). Em Cuba a cana é o vilão e o tabaco é o 
herói; na Colômbia o tabaco é o “bandido” enquanto o café é o “mocinho”; 
no Brasil, mais uma” vez, o vilão é a cana e o herói é o café (note-se que 
como resultado desses três pares de comparações, a ordem dos três produtos 
primários é, no fim de contas, transitiva!) Em todas essas comparações os 
produtos primários são vistos a partir de uma ampla variedade de ângulos e 
um dos dois produtos, consistentemente, leva vantagem sobre o outro. 
Observamos o mesmo tipo de convergência dos sinais positivos de um lado 
e sinais negativos de outro, quando observamos não mais produtos 
primários, porém, outras atividades econômicas do ponto de vista de sua 
contribuição indireta, sem limitar-se simplesmente ao montante da 
produção, para o desenvolvimento econômico. O estudo realizado por 

                                                 
43 Fernando Ortiz Fernandez, Contrapunto Cubano del Tabaco y del Azucar, Havana: Jesus 
Montero, 1940, traduzido, com um prefácio de. B. Malinowsky; como Cuban Counterpoint, 

A. A. Knopf, 1947. O trabalho espanhol foi reeditado pelo Consejo Nacional de Cultura em 
1963. Um trabalho que lhe é muito próximo é o de Ramiro Guerra y Sanches, Sugar and 

Society in the Caribbean, prefácio de Sidney W. Mintz, New Haven, Yale University Press, 
1964. A primeira edição espanhola deste trabalho surgiu em 1927.  
44 Celso Furtado, The Economic Growth of Brazil, Berkeley: University of California Press, 
1963, pp. 123-26; Luis Eduardo Nieto Asteta, Economia y Cultura en la Historia de la 

Colombia, Bogotá, 1942, e de maneira especial em seu El Cafe en la Sociedad Colombiana, 

Bogotá, 1958; William Paul Me. Greewey, An Economic History of Colombia — 1845-1930, 

Cambridge: University Press, 1971, Capítulo 9; e Clifford Geertz, Agricultural Involution.  
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Judith Tendler sobre termoelétrica X hidroelétrica e geração X distribuição 
de energia, no Brasil e na Argentina, concentrou um número impressionante 
de argumentos, que demonstram a inequívoca superioridade da energia de 
origem hidráulica sobre a de origem térmica e da geração sobre a 
distribuição de força; de modo similar, minhas próprias observações quanto 
a adequabilidade comparativa entre rodovia e ferrovia para a situação da 
Nigéria após a independência resultaram em apontar as autoestradas e o 
transporte por caminhões como sendo consistentemente superiores as 
ferrovias, em um grande número de aspectos diversos.45  

É certamente possível que esta estranha convergência deva-se a 
alguma forma de percepção seletiva da realidade, causada, por sua vez, 
pelas próprias questões que queremos responder. Para dar um exemplo: o 
boom do café, no Brasil, no século XIX, é causa, sem dúvida alguma, do 
crescimento de São Paulo e, eventualmente, de sua posição de liderança 
como centro industrial; ao mesmo tempo, o cultivo da cana-de-açúcar no 
Nordeste do país, a partir do século XVI, pouco mais deixou do que a 
região de depressão econômica mais populosa da América Latina. Tal 
contraste nos impele a encontrar numerosas razões para “louvar” o café e 
“culpar” a cana-de-açúcar.  

Entretanto, devemos considerar a possibilidade de que o fenômeno de 
convergência não seja somente algo forçado por nosso intelecto sobre uma 
realidade recalcitrante, pelo motivo já dado; não é legítimo descartar a 
hipótese de que o fenômeno possa existir verdadeiramente só porque 
podemos invocar boas razões psicológicas para querer acreditar em sua 
existência.  

Que o fenômeno de convergência possa existir é óbvio. As 
propriedades que achamos relevantes para a análise dos efeitos do 
desenvolvimento — digamos, a ausência ou presença de efeitos de 
repercussão prospectiva, sofisticados e estrangeiros, do ponto de vista 
tecnológico, um preço alto ou baixo por unidade de peso, produtividade 
marginal do trabalho em decréscimo gradual ou brusco, uma resposta rápida 
ou lenta da oferta diante de alterações nos preços — todas essas poderiam 
ser combinadas num único produto primário de exportação, de modo a criar 

                                                 
45 Judith Tendler, “Eletric Power in Brazil” e “Technology and Economic Development”, o 
caso de “Hydro versus Thermal Power” e o meu Development Project Observed, pp. 139-48.  
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uma acumulação quer de sinais positivos ou negativos. Por exemplo, a 
natureza botânico-econômica de muitas arboriculturas tropicais é tal que 
estas levam vantagem em cada uma das dimensões acima mencionadas. De 
muitos pontos de vista o cultivo do café resultou, em vários países, num 
estímulo para o desenvolvimento; encorajou os cultivadores autônomos a 
migrar ou assumir funções empresariais outras que o cultivo do café; levou-
os à formação de fortes grupos de pressão com influência sobre o Estado e 
consequente intervenção deste no sentido de estabilizar os preços; devido à 
lenta resposta da oferta às mudanças nos preços, foi eventualmente possível 
sacrificar o produtor de café, por longos períodos, em benefício da 
indústria; e assim por diante.  

Não existe então nada intrinsecamente inconcebível em uma dada 
mercadoria agindo como uma conspiração multidimensional a favor ou 
contra o desenvolvimento, dentro de um certo quadro histórico e 
sociopolítico. Porém, em que medida é provável que tais conspirações 
tenham realmente existido? Para poder responder a esta questão é útil 
reportarmo-nos a um acontecimento e período histórico diferentes, isto é, o 
do surgimento da escravidão no Novo Mundo. Parece evidente que certas 
características do cultivo da cana-de-açúcar — o trabalho pesado, em sua 
maioria não qualificado, em climas tropicais, a disponibilidade de terra livre 
próxima às plantações; a necessidade de manter a força de trabalho reunida 
durante a estação baixa, combinada com a possibilidade de utilizá-la, 
incluindo mulheres e crianças, em tarefas menores46 — conspiraram, 
juntamente com a “fome de açúcar” existente na Europa após o 
Renascimento, para criar uma afinidade especial entre cana-de-açúcar e 
escravidão. Obviamente não foi a cana-de-açúcar que criou a escravidão; 
entretanto, é bastante razoável sugerir que a escravidão não teria se 
espalhado tanto, como ocorreu depois do século XVI, se não fora o cultivo 
da cana-de-açúcar com todo o amontoado de características peculiares ao 
seu cultivo. Uma confirmação dessa hipótese é, de certo modo, fornecida 

                                                 
46 H. J. Nieboer, Slavery as an Industrial System, The Hague: Martinus Highoff, 1900, pp. 
420-22; Sidney Mintz, “Foreword”, in Ramiro Guerra y Sanchez, Sugar and Society in the 

Caribbean; “Cambridge Economic History of Europe”, Cambridge: University Press, 1967, 
Vol. IV, pp. 290-91 e 311-14; Evsey D. Domar, “The Causes of Slavery of Serfdom: A 
Hypotesis” , in Journal of Economic History, 30, março, 1930, pp. 18-32; Keith Aufhauser, 
“Slavery and Technological Change”, in Journal of Economic History, 34, março, 1974, pp. 
36-50 e passagens de Ortiz e de Toqueville aqui citadas. 
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pela ausência de escravidão na Nova Inglaterra; seguramente tal fato deveu-
se, em grande parte, à falta de oportunidades para entrar no esquema 
escravista; isto é, aos solos pobres e ao clima áspero, próprios da região, que 
a tomavam pouco adequada a qualquer produto que necessitasse ser cultivado 
por mão de obra escrava, e destinando-a a ser utilizada pela agricultura de 
subsistência, em pequena escala e realizada pelos proprietários.  

Generalizando a partir desse exemplo histórico, é possível 
conjecturar que o aparecimento de um novo modo de produção está mais 
intimamente ligado à existência, no tempo apropriado, de uma atividade 
econômica específica, que apresente uma afinidade mais forte com este 
modo de produção do que a que é constatada mais tarde, quando o modo de 
produção já se tomou ubíquo e dominante e, portanto, parece ser, e na 
realidade já se tomou, independente dessa atividade. Este tipo de relação, na 
qual uma atividade econômica é, parafraseando Marx, a parteira de um 
novo modo de produção, pode com alguma probabilidade ter sido o que 
prevaleceu também entre a indústria têxtil e a Revolução Industrial. Se 
nossa conjectura é correta, o aparecimento de um novo modo de produção 
seria evidência imediata de que uma atividade econômica com essa 
afinidade especial, múltipla e intelectualmente suspeita, por esse mesmo 
modo de produção, deve estar existindo no momento — de outra maneira o 
novo modo não teria conseguido surgir.  

Tendo argumentado a favor da possível existência do fenômeno de 
convergência, é meu dever apresentar restrições de duas naturezas bastante 
diferentes. Em primeiro lugar, é fácil argumentar em demasia a favor da conexão 
entre as características de um produto primário específico e o ambiente 
sociopolítico. Por depender das condições técnicas exatas da produção, esta 
conexão está intimamente ligada a um tempo e espaço particular. Já foi notado 
que mudanças relativamente pequenas na técnica — por exemplo, a 
substituição do sistema de poços tubulares usados na irrigação por um sistema 
de controle central — podem alterar substancialmente papéis e relações sociais 
existentes. Um dos méritos da nossa maneira de olhar o problema, isto é, em 
termos generalizados de efeitos em cadeia ou de modo micromarxista é o de 
estimular o analista a estar sempre alerta para o aparecimento de qualquer 
“novidade” tecnológica que possa ter consideráveis repercussões econômicas e 
sociopolíticas. Em poucas palavras, a produção cafeeira hoje na Colômbia pode 
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ter um significado social e em termos de desenvolvimento inteiramente 
diferente do da produção cafeeira de amanhã em Uganda.  

Por outro lado, não existe necessariamente uma correspondência 
biunívoca entre um produto primário e “seu” ambiente sociopolítico. 
Bastante estranhamente, um produto primário que tenha exercido um 
importante papel reforçador em relação a um determinado ambiente social e 
político pode vir a desempenhar esse mesmo papel outra vez, porém em um 
ambiente já muito modificado. Um notável exemplo de tal desempenho 
repetido em circunstâncias já drasticamente alteradas nos foi oferecido 
recentemente pelo cultivo da cana-de-açúcar em Cuba: algumas das 
mesmas características que uma vez tinham determinado a afinidade entre o 
cultivo da cana e a escravidão — a grande incidência de trabalho não 
qualificado, a natureza sazonal da demanda de trabalho fizeram da cana, no 
período a que nos referimos, a atividade econômica ideal para a 
demonstração periódica do espírito comunitário e da dignidade do trabalho 
físico, quando jovens de ambos os sexos deixam de lado suas ocupações 
urbanas durante a colheita para ajudar na tarefa de corte no campo. Do 
mesmo modo que antes aumentara a extensão da escravidão, a cana-de-
açúcar agora estava acentuando o socialismo cubano, ao possibilitar a este 
país fazer experimentos e seguir caminhos nem sempre tão prontamente 
disponíveis aos outros países socialistas.  

O linho está exatamente como antes. Nem uma de suas fibras está 
mudada, entretanto uma nova alma social ocupou o seu corpo. 

Esta frase d’O Capital parece muito a propósito, entretanto, o aspecto 
de algum modo enigmático desse problema é revelado, em contexto muito 
diferente, por Pascal: 

Do mesmo modo que todas as coisas falam de Deus àqueles que O 
conhecem e do mesmo modo que O revelam àqueles que O amam, 
assim essas mesmas coisas O escondem daqueles que não O 
conhecem.47 

Em outras palavras, a mesma evidência factual pode servir e até 
mesmo encorajar opostas interpretações do mundo. De maneira análoga, o 

                                                 
47 Karl Marx, Das Kapital (Vienna Verlag lur Literatur und Politik, 1932), Vol. 1, p. 785; 
Blaise Pasca), carta para a sua irmã, 1º de abril de 1648 em Oeuvres Complètes, Paris: NRF-
Pleiade, 1969, p. 484.  
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mesmo produto primário, suas características e modo de produção, podem 
inesperadamente reforçar dois arranjos sociais e regimes políticos totalmente 
diferentes. Aí, o micromarxismo toma um rumo bastante não’ marxista. Pois 
venho dizendo, usando a terminologia marxista, que um conjunto idêntico de 
forças produtivas poderia ainda manter uma relação de cumplicidade, de 
reforço mútuo, com mais de um conjunto de relações de produção.  

No fim de contas esta conclusão é tanto melhor para mim, pois estou 
longe de desejar estabelecer um novo tipo de reducionismo ou 
determinismo. Meu objetivo tem sido mostrar não que um produto primário 
de exportação determinará o ambiente sociopolítico de modo singular e 
exaustivo, porém, que a cada momento este imprimirá certos padrões que 
lhe são peculiares a qualquer situação em que se encontre, e que é possível 
e vale o esforço estudar o processo pelo qual imprime tais padrões. 
Relacionado a este ponto, notamos que existem diferentes graus de 
afinidade ou compatibilidade entre atividades econômicas específicas, de 
um lado, e variedades de ambiente sociopolítico de outro. Em um dos 
extremos da escala, percebemos atividades que mantêm a já mencionada 
relação de cumplicidade e reforço mútuo com o ambiente que as cercam. 
Embora seja possível para a mesma atividade manter tal relação com mais 
de um ambiente sociopolítico, encontramos no outro extremo da escala 
atividades econômicas que apresentam um grau muito baixo de 
compatibilidade com certos quadros sociopolíticos — por exemplo, certos 
frutos e vegetais que requerem “cuidado amoroso”, parecem ser pouco 
adequados para uma agricultura de tipo coletivista. Porém o argumento em 
defesa do fenômeno de convergência levou-me adiante do que pretendia. O 
estudo sistemático desses problemas exigiria um trabalho muito mais longo. 
O presente ensaio teve como objetivo principal explorar as linhas de 
compatibilidade dos produtos primários com o desenvolvimento econômico 
num dado período histórico, dentro dos padrões sociais e políticos 
característicos desse período — e não a sua compatibilidade com regimes 
sociopolíticos. 
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MODOS DE PRODUÇÃO E IMPERIALISMO: MODELOS ALTERNATIVOS1 

Bernardo Sorj 

Este trabalho tem por objetivo formular hipóteses sobre as 
estruturas das economias de exportação, que tentam se distanciar dos 
marcos conceituais dominantes na bibliografia latino-americana das duas 
últimas décadas. 

A pergunta que formulamos na primeira parte é a seguinte: de que 
modo, na periferia, a partir das determinações que lhe são específicas, o 
capitalismo repõe suas premissas socioeconômicas, as quais incluem — 
como veremos — formas não capitalistas de produção, numa relação ao 
mesmo tempo complementar e contraditória? Ao invés da análise de 
articulação de modos de produção, na qual se identificam “modos de 
produção” que são depois articulados por relações funcionais, nosso ponto 
de partida será a dinâmica desencadeada pela produção capitalista na 
exportação e, a partir dela, a análise da forma pela qual as relações de 
produção não capitalistas se subordinam ao seu movimento.2 

                                                 
1 Este artigo utiliza amplamente materiais de dois trabalhos nossos sobre o tema: A 
reprodução do capitalismo periférico exportador: estrutura e contradições, em coautoria com 
Leo Zamosc, publicado em Cadernos do DCP, n. 4, 1977; e do trabalho, apresentado no 
Seminário sobre Economias de Exportação na América Latina. Reflexões heréticas sobre o 
imperialismo e as economias de exportação a ser publicado pela revista Dados. Este artigo 
foi traduzido por Carlos Nelson Coutinho. 
2 A discussão sobre o caráter feudal ou capitalista das relações de produção na América 
Latina foi, em geral, bastante infrutífera. Grande parte do debate girou em tomo de critérios 
isolados para demonstrar o caráter feudal ou capitalista das relações de produção sem 
analisar a dinâmica do conjunto. Embora venhamos a tratar novamente desse assunto 
adiante, interessa-nos ressaltar por enquanto que — na medida em que se afirma a 
preponderância do capitalismo — dever-se-ia explicar a razão pela qual esse capitalismo não 
destrói as formas de produção não capitalistas. 
Em sua crítica a Frank, E. Laclau (1971) afirma que, na América Latina os modos de 
produção não capitalistas estão subordinados às leis de produção do modo de produção 
capitalista. Laclau apenas apresenta esse enunciado, sem comprová-lo; mas, se o 
considerarmos como correto — e, fundamentalmente, essa é nossa opinião —, não se 
justifica que Laclau continue falando de modos de produção, a não ser que se mantenha uma 
definição formal de modo de produção como conjunto de variáveis empíricas e não como 
uma totalidade cuja reposição determina leis específicas de movimento para o conjunto da 
sociedade. O próprio Laclau reconhece que esses modos de produção na América Latina 
estão subordinados às leis de movimento do capitalismo, sendo assim relações de produção 




