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CAPÍTULO IV 
O PROLETARIADO E A INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA 

O Desenvolvimento Econômico: Concentração Industrial e Tecnologia 

Duas características do processo de industrialização no Brasil são 
particularmente relevantes para a compreensão das orientações e atitudes 
operárias face ao capitalismo e à sociedade moderna: seu caráter limitado, 
restrito a algumas áreas do país e o tipo de tecnologia utilizado na expansão 
fabril das últimas décadas. Apenas esses dois aspectos configuram um 
quadro social e econômico bastante afastado daquele existente nos países de 
velha industrialização. 

Apesar da extraordinária diversificação do parque fabril nacional e do 
progresso realizado na substituição de importações, a industrialização 
brasileira permaneceu restrita a algumas áreas, especialmente ao Estado de 
São Paulo, onde se originou uma estrutura industrial relativamente complexa 
e tecnologicamente sofisticada. Não há dúvida que o processo de 
desenvolvimento mudou o panorama geral da sociedade brasileira, 
fortalecendo certas camadas sociais, alterando as estruturas anteriores de 
poder, mudando o estilo de vida e os padrões de consumo de milhões de 
pessoas. Contudo, o processo de desenvolvimento econômico não destruiu 
inteiramente a estrutura social e o sistema de poder vigorantes no interior do 
país e em outras regiões, principalmente do Norte e Nordeste. Uma parcela 
importante, talvez majoritária da população do país, não se afastou 
radicalmente dos padrões de consumo e estilo de vida que perduravam há 
séculos. O caráter limitado da industrialização brasileira1 consequentemente, 
fez com que apenas em algumas áreas surgisse uma classe operária 
suficientemente importante, concentrada em grandes estabelecimentos. Em 
termos de concentração operária, apenas São Paulo pode aproximar-se dos 
grandes centros industriais dos países avançados. 

Além disso, quando a industrialização ganhou impulso – a partir da II 
Guerra mais especificamente, com o surgimento das indústrias de base e de 

                                                 
1 Ver Heinrich RATTNER, Localização da Indústria e Concentração Econômica em São 
Paulo, São Paulo, Faculdade de Filosofia Ciências e Letras (USP), especialmente Cap. II: 
“Desequilíbrios Regionais do Desenvolvimento Urbano-Industrial Brasileiro”. 
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bens de consumo durável – o modelo de tecnologia utilizado foi aquele 
existente nos países desenvolvidos. A conjugação desses dois fatores – o 
caráter limitado da industrialização e o tipo de tecnologia utilizado – fez 
com que o proletariado fabril – malgrado a importância adquirida pelo setor 
secundário no PNB – continuasse a representar parcela bastante pequena da 
força de trabalho. 

A participação do emprego industrial em relação à população 
economicamente ativa passou apenas de 7,86%, em 1949, para 8,26% em 
1964, enquanto o valor da produção industrial no PIB subia de 19,1% para 
27,3% nos mesmos anos. A comparação com outros países mostra que a 
indústria brasileira, em relação ao valor de sua produção, emprega uma 
proporção bastante pequena da força de trabalho. Na Argentina, para não 
irmos muito longe, o produto industrial representava 34,0% do PIB e 
empregava 25% da população. Nos EUA, o valor da produção industrial 
(média 1949-1959) era de 30,3%, absorvendo 25,6% do emprego global2. 
Estudo mais recente, indica que no Brasil a tendência do recuo do setor 
secundário, observada entre 1950-1960, declinou na década de 1960, 
havendo novamente o crescimento relativo do emprego industrial3. 
Contudo, o setor que apresenta crescimento constante mais acelerado, é o 
terciário. Em 1920, o setor terciário absorvia 15,3% do emprego; em 1940, 
subiu para 20,0%; em 1950, para 21,8%; em 1960 para 23,6% e, 
finalmente, em 1969 atingiu 38,0%4. 

Ao contrário, portanto, do que sucedeu nos países de velha 
industrialização, o peso social dos trabalhadores industriais no interior da 
sociedade brasileira continuou reduzido. As ideologias operárias que 
vigoraram nos inícios da industrialização europeia alimentavam, em parte, 
suas esperanças de renovação social no crescimento constante da população 

                                                 
2 Programa Estratégico de Desenvolvimento (1968-70). Estudo Especial: A Industrialização 
Brasileira: Diagnóstico e Perspectivas. Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, 1969. 
Ver especialmente o Cap. IV: “Participação da Indústria Manufatureira no Produto Interno Bruto 
e no Emprego. Comparações Internacionais e Produtividade Setorial da Mão de obra”. 
3 Paul SINGER, Força de Trabalho e Emprego no Brasil: 1920-1969, São Paulo, Cadernos 
Cebrap nº 3, 1971. O autor considera que o crescimento da força de trabalho empregada no 
setor secundário, nos últimos anos “pode ser interpretado como resultado do esgotamento do 
processo de substituição das unidades artesanais” (p. 56). 
4 Dados extraídos de P. SINGER, op. cit. 
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fabril. Os partidos operários puderam acreditar, por longos decênios, que a 
continuação da industrialização levaria ao constante aumento da base social 
sobre a qual apoiavam sua política e suas esperanças revolucionárias ou 
reformistas. No Brasil, malgrado o peso social do proletariado fabril nos 
grandes centros, e sua posição estratégica nos setores dinâmicos da economia 
nacional, nada evidencia um desenvolvimento semelhante. Pelo contrário. O 
setor terciário vem demonstrando maior capacidade de absorção de mão de 
obra, enquanto se forma, no interior ou nos arredores das grandes cidades, 
uma população semiempregada, extremamente heterogênea, social e 
profissionalmente. A perspectiva histórica que parecia abrir-se para os 
trabalhadores europeus não existe para os trabalhadores fabris brasileiros. 
Concretamente, pensada a questão em termos políticos, a base social sobre 
qual se poderia apoiar um partido operário, uniclassista, é extremamente 
limitada. Quaisquer que sejam as considerações sobre o papel hegemônico do 
proletariado, os partidos e movimentos que integram as camadas de baixa 
renda serão essencialmente populares mais do que operários, formados pelas 
massas pobres do meio urbano que não foram incorporadas ao sistema fabril 
e que dificilmente o serão. Politicamente, esses setores populares do setor 
terciário adquirem no contexto brasileiro – e de outros países 
subdesenvolvidos – uma importância que não tiveram nos países de velha 
industrialização. Até o momento, foram espectadores relativamente passivos 
dos processos de mudanças e das lutas sociais e políticas. Não 
necessariamente a passividade que demonstraram até o presente precisa 
continuar. Na cidade, os estímulos para o consumo são mais fortes; certas 
necessidades elementares de sobrevivência, que no meio rural poderiam ser 
preenchidas por meio de uma economia de subsistência, não podem ser 
atendidas do mesmo modo no meio urbano, ao passo que os gastos e 
despesas, numa economia de mercado, tendem a aumentar. Diluídas as 
formas de comportamento pautadas pela passividade, pela submissão, pelo 
respeito e temor ante as camadas altas, essas massas populares (cuja 
proporção no conjunto da população brasileira é difícil de estimar com 
exatidão) podem transformar-se em “classes perigosas”. Os modos de 
protesto contra a miséria e as frustrações urbanas, assim como sua extensão, 
podem variar das explosões de violência coletiva difusa, do banditismo 
individual à adesão a movimentos religiosos ou políticos de tipo populista. 
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É difícil de prognosticar com segurança o comportamento e atitudes 
futuras dessas camadas. Suas aspirações não se cristalizaram até agora em 
torno de objetivos políticos e sociais claramente definidos e não deram 
origem a movimentos político-partidários autônomos. Entretanto, sua 
simples existência cria uma situação de intranquilidade e de ameaça latente 
para o status quo. Sua heterogeneidade profissional dificulta a emergência 
de padrões coletivos organizados de conduta. Não estão vinculadas a 
organizações ou lideranças políticas. São, nesse sentido, “massas 
politicamente disponíveis”. Se não se pode predizer suas orientações 
futuras, pode-se, no entanto, prever que os elementos catalizadores de suas 
ações não se localizarão nas estruturas industriais e que os fatores de coesão 
não serão tampouco de natureza profissional. As questões fabris 
dificilmente poderão servir de elo de união ou de solidariedade para as 
camadas marginais. 

O tipo de tecnologia e as discrepâncias da expansão industrial, além de 
reduzirem o peso do proletariado fabril no conjunto das populações pobres, 
têm ainda outros efeitos sobre a classe operária, mais precisamente sobre suas 
atitudes com relação ao capitalismo contemporâneo. Na medida em que as 
condições de vida vigorantes no meio rural persistiram relativamente estáveis 
durante a industrialização, o emprego fabril representou uma forte atração 
para as populações pobres das áreas tradicionais, sejam elas a agricultura, a 
lavoura de subsistência ou as pequenas cidades do interior que oferecem 
limitadas alternativas profissionais. A incorporação à indústria, nesse 
contexto, reveste-se de um significado diferente do que teve para os 
trabalhadores dos países europeus. O prosseguimento da industrialização no 
Brasil não implicou preponderantemente a “proletarização” de uma pequena-
burguesia, de uma camada artesanal ou a ruína de camponeses acomodados. 
Pelo contrário: significou um processo de ascensão social, de melhoria de 
status e de nível de vida. Isso não implica, como já acentuamos, que o 
trabalho industrial em si mesmo, enquanto tarefa, seja estimado positivamente 
pelos trabalhadores. As pesquisas efetuadas tendem a sugerir o contrário. Na 
realidade, o modo de organização do trabalho, de realização das tarefas nas 
fábricas de produção em massa, não são de natureza a despertar o entusiasmo 
de ninguém. Tudo indica que o operário valoriza mais o emprego do que a 
tarefa, em virtude de outras vantagens, tais como salário mais elevado, férias 
e demais benefícios assegurados pela legislação social. 
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No contexto do desenvolvimento brasileiro, os trabalhadores de nível 
educacional, intelectual e profissional mais elevado – que poderiam constituir 
as elites operárias sindicalmente ativas – normalmente encontram 
possibilidades de aperfeiçoamento que lhes possibilitam ascender na empresa 
ou se estabelecer por conta própria. Nas áreas mais industrializadas, as 
chances para esse tipo de ascensão não parecem negligenciáveis. 

A concentração extrema da indústria em algumas áreas (especialmente 
no Estado de São Paulo que contribui com cerca de 60% do valor da 
transformação industrial do país), tem, ademais dos fatores apontados, o 
efeito de deprimir a capacidade de reivindicação dos operários. Precisamente 
em função da concentração da propriedade agrícola, dos baixíssimos níveis 
de sobrevivência das populações rurais e das escassas oportunidades de 
emprego nas demais regiões, os “bolsões industriais” atraem grandes levas de 
migrantes que aumentam a oferta de mão de obra barata. Se essas populações, 
pelo baixo nível de qualificação profissional e de escolaridade não chegam a 
afetar seriamente a escala de remuneração dos trabalhadores qualificados, 
elas tendem a rebaixar os salários dos semiqualificados. (Na realidade, não 
apenas dos trabalhadores industriais, mas de toda a massa de assalariados 
manuais das grandes cidades). O desenvolvimento econômico da década dos 
50, especialmente a melhoria do sistema de transporte, acentuou essas 
tendências. Paradoxalmente, a mobilização5 das populações rurais, na medida 
em que não se canalizou preponderantemente para uma pressão sobre as 
estruturas locais de poder (formação de sindicatos rurais, luta pela legislação 
social, etc.) e resultou num forte êxodo rural, afetou negativamente a 
capacidade de barganha dos assalariados urbanos. Até o presente, as 
conexões entre o setor “arcaico” e o “moderno” agiram em favor da 
manutenção da estabilidade do sistema social no seu conjunto: as áreas 
agrárias fornecem mão de obra barata para o parque industrial enquanto os 
“polos dinâmicos” aliviam as pressões sociais e políticas que a baixa 

                                                 
5 O termo “mobilização” é utilizado no sentido do G. Germani, significando o “processo 
psicossociológico através do qual os grupos submergidos na “passividade” correspondente 
ao padrão normativo tradicional (predomínio de ação prescritiva através do cumprimento de 
normas internalizadas) adquirem certa capacidade de comportamento deliberativo, alcançam 
níveis de aspiração diferentes dos fixados por esse padrão preexistente e, consequentemente, 
no campo político, chegam a exercer certa atividade”, G. GERMANI, Política y Sociedad en 
una Época de Transición, Buenos Aires, Paidos, 1962, p. 151. 
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produtividade e a escassez de oportunidades poderiam criar nas áreas 
agrícolas atrasadas. Por outro lado, em virtude do descompasso entre a 
urbanização e a industrialização, as mudanças operadas na sociedade 
brasileira nas últimas décadas parecem ter aumentado a importância política e 
social das classes médias e das camadas populares e diminuído relativamente 
a dos operários fabris. 

A Integração dos Trabalhadores: Autoritarismo e Cultura de Massas 

A crescente participação dos trabalhadores na sociedade industrial 
(direito de voto, legitimação dos sindicatos, benefícios sociais, ampliação da 
participação no consumo, etc.) foi um processo que se produziu de diferentes 
modos nas regiões do mundo que se industrializaram. De modo geral, nos 
países atualmente desenvolvidos da Europa e da América do Norte, a 
integração da classe operária na sociedade capitalista resultou de um processo 
conflitivo que se desenrolou por decênios, no final dos quais as organizações 
sindicais foram aceitas como representantes autorizadas dos trabalhadores e 
os partidos operários passaram a participar da “grande política”. Na Europa, a 
mobilização sindical dos trabalhadores precedeu sua participação no sistema 
político e social formado com a industrialização. Nos Estados Unidos, pelo 
contrário, os “direitos políticos” precederam os “direitos sindicais” pois, se o 
direito de votar e ser votado foi desde cedo estendido ao conjunto da 
população adulta branca e considerado um valor básico da ordem 
democrática, a legitimação da organização sindical foi bastante posterior. 
Assim, de modo esquemático, na Europa, os trabalhadores tiveram que lutar 
tanto pelos direitos sindicais como pelos direitos políticos enquanto, nos 
Estados Unidos, as principais batalhas da classe operária foram travadas em 
torno do reconhecimento da organização sindical. 

No Brasil, o direito de voto foi concedido muito cedo a toda 
população, quando da proclamação da República. Mas se tratava de um 
direito formal que precedeu a mobilização da população assalariada e das 
camadas pobres. As medidas relacionadas à integração social das massas 
operárias não estiveram vinculadas a um processo de ampliação 
democrática do sistema político, mas de seu fechamento6. Concretamente, a 

                                                 
6 “O desenvolvimento maciço da população urbana e industrial abalou ou derrubou o sistema 
político tradicional; as massas urbanas, apoiando os movimentos de natureza autoritária, 
indiretamente, por seu peso mais do que por sua ação natureza autoritária, indiretamente, por 



126 
 

outorga de benefícios sociais se realizou por intermédio de um modelo 
autoritário de poder. A obtenção de vantagens trabalhistas e sociais deu-se à 
custa da perda dos direitos políticos e da autonomia associativa e 
reivindicatória dos trabalhadores. A democracia representativa, em especial 
na Primeira República, foi antes um instrumento de poder e de 
compromisso entre as diferentes facções oligárquicas. 

O proletariado brasileiro não esteve comprometido com a formação 
das instituições da democracia representativa e não parece, presentemente, 
que veja nela a via mais adequada para a obtenção de suas reivindicações. 

Os resultados de nossa pesquisa com trabalhadores da indústria 
automobilística7, assim como a maciça votação que certos líderes populistas 
que enfatizavam a autoridade receberam das camadas pobres, sugerem o 
fraco interesse que os grupos de baixa renda demonstram pelas instituições 
da democracia representativa. O estudo com os operários da indústria 
automobilística indicou uma estreita relação entre baixo nível de 
qualificação profissional e educacional, de um lado, e preferência por 
regimes autoritários, de outro lado. Estes eram considerados pelos operários 
como os mais capazes de elevar o nível de vida do povo e apressar o 
desenvolvimento nacional. Não se trata, porém, da preferência por qualquer 
regime autoritário, mas sim por aqueles de cunho populista, capazes de 
defender os “pobres” contra os “ricos”, os “políticos” e os “comerciantes 
desonestos”. Os trabalhadores pensavam, portanto, numa “ditadura 
popular”. Não julgamos que esses resultados reflitam um caso particular. A 
adesão às instituições da democracia liberal pressuporia, entre outras 
condições, que as camadas operárias (e as classes populares de um modo 
geral) fossem suficientemente coesas e organizadas, capazes de atuar 
autonomamente no plano político e sindical. Pressuporia, sobretudo, que os 

                                                                                                                 
seu peso mais do que por sua ação própria, acarretaram o aparecimento de um intervencionismo 
social do Estado. Esta transformação da sociedade, esta democratização por via autoritária, 
não se apoia sobre a ação de uma classe; a ação de classe, por definição, repousa sobre a 
consequência da unidade profunda dos aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais da 
situação de uma categoria social, definida por esta razão como classe”. Alain TOURAINE, 
“Industrialisation et Conscience Ouvrière à São Paulo”, Ouvriers et Syndicats d’Amérique 
Latine, pp. 87-88 (sublinhado por nós). 
7 Leôncio Martins RODRIGUES, Industrialização e Atitudes Operárias, especialmente o 
cap. IV: “Os Trabalhadores e a Política”. 
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sindicatos pudessem se orientar para uma via contratual de relações com a 
empresa, decorrendo de seus próprios esforços as vantagens eventualmente 
obtidas por meios conflitivos. Se a classe operária e suas associações não 
dispõem de força para o enfrentamento direito com o patronato, veem-se 
constrangidas a esperar ou solicitar do Estado. Os benefícios assim obtidos 
acarretam necessariamente certo grau de intervencionismo estatal e de 
paternalismo nas questões trabalhistas. Para uma classe operária de fraca 
coesão interna e baixo nível de capacidade organizatória, as expectativas de 
benefícios sociais e elevações salariais dependem fundamentalmente da boa 
vontade do Estado. Nas condições brasileiras, o regime liberal-democrático 
favorece os grupos de classe média e alta, dotados de melhores recursos 
para atuar politicamente e para agir como classe. As esperanças das 
camadas pobres voltam-se naturalmente para os “regimes fortes”, 
populistas-autoritários, que sejam mais sensíveis às demandas vindas “de 
baixo”, capazes de outorgar vantagens que os trabalhadores por si mesmos, 
num contexto de luta de classes, não podem conseguir. 

Desse modo, se a emergência da classe operária e das camadas 
urbanas tendeu a criar condições favoráveis para destruição das formas de 
dominação de tipo agrário-tradicional e dos valores de tipo estamental e 
elitista, sua participação política não ajudou a afirmação de uma ordem 
democrática liberal, mas diferentes modalidades de autoritarismo que 
tendem a se estabelecer, seja como resultado da pressão dos grupos 
populares, seja como uma reação a ela. Nos dois casos há o reforçamento 
do poder do Estado, apesar de que, no primeiro, a política estatal seja 
mobilizadora das camadas populares e, no segundo, desmobilizadora. 

O outro fator relacionado à ausência de condutas classistas entre o 
proletariado deriva da massificação precoce das áreas urbanizadas e 
industrializadas da sociedade brasileira. As camadas trabalhadoras 
adquiriram certo peso social já no momento de predomínio de uma “cultura 
de massas” divulgada pelos novos meios de comunicação8. Não houve 
tempo para a consolidação de uma “subcultura operária” que marcasse um 
                                                 
8 Certamente, como acentua Sérgio Micelli, não existe no Brasil uma “cultura de massas” no 
sentido em que se encontra nos países desenvolvidos, em razão, entre outras, da 
“inexistência de um mercado simbólico unificado” e da exclusão de uma parte da população 
de certas formas de consumo. Cf. Sérgio MICELLI, A Noite da Madrinha (Ensaio sobre a 
Indústria Cultural no Brasil), São Paulo, Ed. Perspectiva, 1972. 
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estilo de vida e de valores contrapostos ao da cultura dominante. As 
camadas operárias e de assalariados de baixa renda, ao se incorporarem à 
indústria ou à vida urbana, passaram de uma situação que poderia ser 
denominada de cultura tradicional para uma situação de cultura de massas. 
Esquematicamente, a evolução na Europa poderia ser definida nas seguintes 
etapas: cultura tradicional – cultura de classes – cultura de massas. No 
Brasil, o período de “cultura de classe” foi muito curto, e reduzido a São 
Paulo, em certos grupos operários de origem europeia, geralmente 
trabalhadores “profissionais”, com um tipo de qualificação “artesanal”. 

Os novos grupos de trabalhadores não elaboraram formas de 
condutas, estilos de vida e aspirações contrapostas aos padrões 
socioculturais dominantes. Ao contrário da classe operária europeia dos 
inícios da industrialização, não procuraram marcar suas diferenças com 
relação ao modo de vida e à visão do mundo da burguesia ou da pequena-
burguesia. As novas massas, que passaram a participar do mundo urbano e 
fabril, da “sociedade moderna”, buscaram predominantemente, quando 
podiam fazê-lo, imitar os modos de comportamento dos grupos superiores 
ou da classe média, difundidos pelos meios de comunicação de massas, 
especialmente pela televisão. 

Em razão da concentração da renda, das diferenças educacionais, o 
abismo entre as “classes ricas” e as “classes baixas” no que tange às 
oportunidades de consumo, de lazer, etc., é extremamente grande, mesmo 
nos centros urbanos e industrializados. Desse ângulo, não pode haver 
nenhuma “homogeneização” social equivalente à que se observa nos países 
industrialmente avançados. 

Porém, o que não se encontra entre as camadas trabalhadoras 
brasileiras é uma orientação de rejeição dos valores e do estilo de vida dos 
grupos de alta renda, ou das camadas médias, mas de participação nas 
formas de vida “superiores” e “modernas”. É ilustrativo, nesse sentido, a 
rapidez com que as massas populares procuram adquirir certos bens que 
lhes aparecem como símbolos de status, adotam novos modos de trajar, etc. 

A maior ou menor capacidade reivindicatória dos trabalhadores não 
está relacionada à influência dos meios de comunicação e consumo de 
massas ou à existência de “subculturas” de classes. Ela depende de outras 
variáveis que examinamos anteriormente, tal como o excesso de mão de 
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obra, a alta rotatividade profissional, etc.. Os efeitos da “massificação” 
fazem-se sentir de outro modo: no enfraquecimento de formas de condutas 
“classistas”, de ideologias “obreiristas”, “antiburguesas”, etc.. 

É possível que nos países desenvolvidos a “sociedade de massas”, 
com seus apelos ao consumo, atenue os anteriores antagonismos de classe. 
Na sociedade brasileira, no entanto, tendemos a considerar que tem efeito 
“mobilizador”, no sentido da diluição da passividade tradicional que leva a 
aceitação de um estado de miséria e submissão. A emergência política e 
social das massas urbanas e dos trabalhadores fabris vem-se realizando a 
partir de uma pressão que tem como alvo aspirações de integração e 
participação nas formas “modernas” de vida; dirige-se antes sobre a 
“distribuição” do que sobre a “produção”. Ao que parece, é a partir da 
insatisfação da situação como consumidor pobre que os movimentos 
populistas e operários podem chegar a questionar o modo de acumulação, 
apropriação e utilização do excedente econômico9. 

Nos períodos iniciais da industrialização europeia, o movimento 
sindical apoiou-se sobre uma camada de trabalhadores profissionais, 
orgulhosos de sua condição de “produtores” e que tentava se defender da 
expropriação a que eram progressivamente submetidos pelo avanço do 
capitalismo. As elites operárias não procuraram “igualar-se” aos burgueses, 
participar de seus estilos de vida. Face aos valores da burguesia e da 
aristocracia, afirmaram seus próprios valores, em cujo centro estava a sua 
condição de produtores. A abolição da propriedade privada e a 
reapropriação dos meios de produção parecia a via mais adequada para a 
eliminação da miséria e da situação de assalariados. Estes temas, porém, 
não podem ter o mesmo significado para trabalhadores, como os do Brasil, 
cujas orientações se fazem no sentido de sua integração num modo de vida 
urbano-industrial, que partem de um nível de consumo muito baixo e 

                                                 
9 “A ênfase posta na economia de consumo induz os vários estratos das diferentes classes 
sociais a propensões aquisitivas que só poderiam ser satisfeitas através do aumento acelerado 
da renda nacional e da constante elevação dos níveis de renda real dos assalariados em geral 
e das classes médias em particular. Como isso não ocorre (nem poderia ocorrer), as 
contradições surgem e se fortalecem no choque entre níveis de aspiração e poder aquisitivo 
real ou potencial”. Florestan FERNANDES, Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento, 
Rio, Zahar, 1968, p. 51. (Sublinhado no original). 
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associam a industrialização, independentemente da forma jurídica da 
propriedade, com o progresso e melhores condições de vida. 

O Papel da Agricultura e do Capital Estrangeiro 

Os diferentes estudos sobre a expansão do parque manufatureiro e a 
formação da sociedade industrial no Brasil são pelo menos convergentes 
num ponto: o papel secundário desempenhado pela burguesia industrial 
brasileira, tanto economicamente, no que se relaciona ao fornecimento dos 
recursos exigidos para a continuidade do desenvolvimento, quanto 
politicamente, no que se relaciona à criação das condições institucionais 
necessárias para o crescimento industrial. Nas páginas seguintes, 
concentraremos a análise em dois aspectos que indiretamente influenciaram 
as atitudes e orientações dos trabalhadores face ao capitalismo industrial: as 
origens do capital e dos recursos captados para constituição do sistema 
fabril e, correlatamente, o papel desempenhado pelos industriais e outros 
grupos sociais no processo econômico e político. 

A constituição das sociedades modernas nos países de antiga 
industrialização realizou-se lentamente como resultado de um processo de 
acumulação que pouco a pouco passou a criar os recursos necessários para 
seu crescimento10. Em muitos aspectos, o crescimento industrial brasileiro 
difere do esquema liberal. Para os fins que nos interessam, são 
sobressalentes os recursos originados do setor agrícola (lavoura de 
exportação) e a importância dos recursos externos sob suas diferentes 
formas (investimentos diretos, empréstimos ao governo, etc.). 

A lavoura de exportação e os capitais estrangeiros representaram 
fontes de financiamento para a acumulação industrial que, nos países de 
antiga industrialização, não tiveram papel de relevo. É nossa hipótese de 
que, dadas as características da industrialização brasileira, o aporte de 
recursos provenientes de fora do setor industrial nacional (em relação com o 
papel desempenhado pelo Estado e pelo processo inflacionário) permitiu 
uma rápida acumulação de capital num clima de relativa paz social e 
industrial. As características do meio rural e do modo de produção aí 
                                                 
10 “A expansão de uma empresa quase não colocava problemas porque o aumento da produção 
podia efetuar-se bastante gradualmente” (...) “O autofinanciamento foi a forma predominante e 
quase exclusiva do financiamento das empresas no começo do desenvolvimento”. Paul 
BAIROCH, op. cit., pp. 130 e 132. 
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prevalecentes, fornecendo excedentes de mão de obra e de capitais para o 
setor urbano-industrial, agiram no sentido de atenuar os conflitos entre o 
capital e o trabalho, que normalmente são bastante violentos nas fases 
iniciais da industrialização. 

No caso brasileiro, nas décadas de implantação das primeiras fábricas, 
geralmente de iniciativa de imigrantes, grande parte dos recursos, tanto para 
sua instalação quanto para a posterior ampliação, veio de empréstimos 
externos, mesmo quando a propriedade pertencia às famílias de imigrantes 
aqui radicadas. Até a I Guerra, é pouco provável que tenha havido 
transferência direta de capitais da agricultura para a indústria e que os 
fazendeiros se tenham transformado em fabricantes. A nascente burguesia 
industrial, assim como os importadores e comerciantes, eram na imensa 
maioria imigrantes. O estudo de Luciano Martins, realizado em 1966-67, 
revela que “exatamente a metade dos grandes industriais (São Paulo e 
Guanabara) são filhos de pais estrangeiros e 72% têm avô paterno 
estrangeiro...”11. Por outro lado, como insiste W. Dean, entre os imigrantes 
que fizeram fortuna “muitos chegaram com alguma forma de capital: 
economias de algum negócio realizado na Europa, um estoque de mercadorias, 
ou a intenção de instalar uma filial de sua firma”. E mais adiante: “Há quem 
suponha que os empreendimentos industriais dos imigrantes tenham sido 
criados gradualmente pelos reinvestimentos. Com efeito, a maior parte dos 
fundos originais parece ter provindo de fontes ultramarinas”12. 

O setor agrícola exportador serviu para gerar uma grande massa de 
renda e criar um mercado consumidor urbano, utilizado progressivamente 
pelas indústrias que se instalavam no país à medida que se reduzia a 
capacidade de importar. A transferência de recursos agrícolas para as 
atividades econômicas urbanas avolumou-se depois da II Guerra, com o 
confisco cambial que facilitou aos industriais divisas a baixo custo para a 
aquisição de equipamentos, matérias-primas, etc.13. 

                                                 
11 Luciano MARTINS, Industrialização, Burguesia Nacional e Desenvolvimento, Rio, Ed. 
Saga, 1968, p. 136. 
12 Warren DEAN, op. cit. pp. 59 e 62 (sublinhado por nós). 
13 A política cambial variou no após-guerra. Após a sangria das divisas acumuladas durante a 
guerra, os controles cambiais foram restabelecidos em junho de 1947 e mantidos até janeiro 
de 1953. O cruzeiro foi mantido a Cr$ 18,50 por dólar enquanto subiam os preços internos. 
A Carteira de Exportação e Importação (CEXIM) do Banco do Brasil estabeleceu um 
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Trata-se, pois, de um tipo de desenvolvimento que se diferencia do 
observado nos países em que a indústria teve que criar seus próprios 
mercados, sem contar com outras fontes de financiamento a não ser aquelas 
proporcionadas pelos seus próprios lucros. 

É difícil estimar a contribuição da agricultura brasileira para o 
processo de industrialização. Teoricamente, ela pode fazer-se de diferentes 
maneiras: desvio de lucros agrícolas mediante transferência “voluntária” da 
atividade econômica, financiamento através da rede bancária, tributação, 
confisco cambial, etc.. Entre os economistas há divergência com relação ao 
papel exato da agricultura na acumulação industrial brasileira. W. Baer 
afirma que a “rede de comercialização se apropria de grande parte da renda 
que cabe à agricultura e que existe uma tendência de aplicar no setor urbano 
essa renda captada (muitos capitalistas de hoje começaram como 
atacadistas). Sabe-se também que os proprietários de terra colocam suas 
poupanças à disposição do setor industrial; assim, por exemplo, boa parte 
das primeiras indústrias que se criaram em São Paulo iniciaram sua 
existência com fundos provindos das poupanças do setor cafeeiro”14. 

Celso Furtado, analisando os efeitos da crise econômica nos anos de 
1930, julga que a crise do mercado mundial e seus reflexos sobre a lavoura 
cafeeira ocasionou o desvio de parte dos capitais aí aplicados para setores 
ligados ao mercado interno, apesar de que outros ramos ligados à 
agricultura de exportação tenham recebido parte desses recursos, 

                                                                                                                 
sistema de prioridade nas importações que desencorajava a importação de bens considerados 
supérfluos. Em janeiro de 1953, o sistema foi tornado mais flexível e em fevereiro do mesmo 
ano foram criadas três categorias para as exportações. As receitas provindas das exportações 
tradicionais – café, cacau, algodão, por exemplo – deviam ser convertidas a taxa oficial. Em 
outubro de 1953, a Instrução 70 da SUMOC e a lei 2.145 estabeleceram o sistema de taxas 
múltiplas de cambio, introduzindo o sistema de leilões. As importações foram classificadas 
em cinco categorias e a cada uma delas correspondia uma taxa de cambio. Certas 
importações foram enquadradas numa categoria preferencial, não participando do sistema de 
leilões e obtinham cambio à taxa oficial, acrescida de sobretaxas determinada pela SUMOC. 
Estavam aí incluídos os produtos considerados prioritários para o desenvolvimento, tais 
como equipamento, petróleo e derivados, papel de imprensa, etc.. De agosto de 1957 a 
março de 1961, as cinco categorias foram reduzidas a duas: uma “geral” (matérias-primas, 
bens de capital, trigo, petróleo, etc.) e uma “categoria especial” abrangendo os bens 
considerados não essenciais. Cf. W. BAER, op. cit., pp. 50 a 59. 
14 Werner BAER, op. cit., p. 125. 
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principalmente a do algodão. Para o período do após-guerra, Celso Furtado 
considera que não houve transferência de renda da agricultura para a 
indústria, “pois a relação interna dos preços agrícolas com o índice geral de 
preços evoluiu favoravelmente à agricultura durante todo o período”. 
Contudo, segundo mesmo autor, o setor industrial apropriou-se de “parte 
substancial do aumento da renda da coletividade que resultou da melhora na 
relação de preços do intercambio externo”15. Em obra posterior, Celso 
Furtado afirma, de modo mais explícito, que o setor exportador financiou 
involuntariamente a expansão industrial ao possibilitar aquisição de 
equipamento no exterior a baixo preço: “Os recursos para o financiamento 
das indústrias substituidoras de importações eram, assim, retirados do setor 
exportador, mediante taxas diferenciais de câmbio, e ao conjunto da 
população, em consequência da elevação dos preços relativos dos bens cuja 
oferta estava sendo restringida. Assim, durante essa fase, os exportadores 
nordestinos (para citar o caso da região onde na época eram quase nulos os 
investimentos industriais) receberam muito menos cruzeiros pelos dólares 
gerados pelas suas vendas no exterior, do que eram pagos pelos 
importadores de bens destinados ao mesmo Nordeste, a fim de que as 
grandes firmas estrangeiras, como as que. instalaram a indústria 
automobilística, recebessem subsídio cambial para formar seu capital. Essa 
situação prolongou-se pela segunda metade dos anos 50, quando os termos 
do intercambio se degradaram”16. 

Paul Singer considera igualmente que a agricultura subvencionou em 
diferentes momentos a expansão fabril. “E significativo constatar que, entre 
1932 e 1940, o preço dos alimentos, no Rio, tenha aumentado 53%, ao passo 
que o do vestiário aumentou 94% e o de miscelânea (em geral, produtos 
industriais) aumentou 179%. Como a expansão industrial relativamente 
rápida, neste período, deve ter proporcionado baixas de custos graças a 
ganhos de escala, é de se supor que a margem de lucros tenha se alargado 
sobremaneira, intensificando-se a acumulação de capital industrial. Não há 
dúvida, por outro lado, que boa parte do excedente acumulado pela indústria 
foi produzida pela agricultura e transferida aos empresários industriais, 
devido à piora das relações de intercambio entre o campo e cidade”. Segundo 

                                                 
15 Celso FURTADO, Formação Econômica do Brasil, Rio, Fundo de Cultura, 1959, p. 256. 
16 Celso FURTADO, Análise do “Modelo” Brasileiro, Rio, Civilização Brasileira, 1972, p. 25. 
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o autor, a transferência de recursos do setor agrícola exportador para o 
industrial continuou no após-guerra, graças à ação do Estado.  

Esta sangria, que atingiu sobretudo os cafeicultores, não lhes tomou 
todos os lucros extraordinários pois, (...) no mesmo período, o preço 
externo do café aumentou de 144%. Deste modo, o preço do café, em 
cruzeiros deflacionados, ainda eram 34% mais elevado em 1953 em 
comparação com 1947. O que se deu, de fato, foi uma divisão dos 
lucros extraordinários provenientes da alta do café no mercado 
externo entre exportadores e importadores, isto é, entre empresários 
do Setor de Mercado Interno17. 

De outro ponto de vista, Francisco de Oliveira mostra a importância 
do tipo de relações de produção vigente no setor agropecuário para a 
acumulação industrial, proporcionando maciços contingentes populacionais 
(que ampliaram as possibilidades de acumulação industrial) e forneceram 
“os excedentes alimentícios cujo preço era determinado pelo custo de 
reprodução da força de trabalho rural...”18. 

A. Castro julga que a transferência direta de recursos agrícolas não 
deve ter sido importante mas não exclui as transferências “não voluntárias”, 
em particular o ‘confisco cambial que, do imediato pós-guerra até 1953, 
“traduziu-se em vultuosos desvios de recursos em favor da industrialização 
e contra as culturas de exportação. A partir deste momento, a maioria dos 
produtos de exportação passam a contar com crescentes ‘bonificações’ que 
tendiam a anular, progressivamente, as transferências; o café, porém, 
continuou transferindo grandes somas até 1958/9”19. 

Ainda que seja difícil de estimar o quantum, parece certo que a 
agricultura de exportação financiou parte da expansão industrial do após-
guerra e que, de um modo geral e de diferentes maneiras, contribuiu 
amplamente para facilitar a acumulação de capital do setor manufatureiro. 

Por outro lado, o capital estrangeiro significou outra fonte importante 
de financiamento. Além dos empréstimos bancários, concedidos diretamente 

                                                 
17 Paul SINGER, O “Milagre Brasileiro”: Causas e Conseqüências, p. 19 e 27. (Sublinhado 
no original). 
18 Francisco OLIVEIRA, op. cit., p. 9 (Sublinhado no original). 
19 Antônio Barros de CASTRO, Sete Ensaios sobre a Economia Brasileira (A Agricultura e 
Desenvolvimento no Brasil), Rio, Ed. Forense, 1969, p. 135. 
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aos primeiros empresários de origem europeia, o capital estrangeiro esteve. 
presente sob outras diferentes formas, através dos empréstimos aos governos 
ou de aplicações diretas no setor industrial e, em particular, no de serviços 
(rede ferroviária, investimentos urbanos, como gás, eletricidade, telefone, 
etc.). A crise dos anos 30 e depois a eclosão da II Guerra provocaram a 
retração dos investimentos europeus, substituídos pelo afluxo de capital 
norte-americano. Após a reconstrução do após-guerra, ocorre novamente o 
retomo do capital europeu (e japonês) que, embora minoritário com relação 
ao norte-americano, participou ativamente do impulso econômico e das 
mudanças estruturais que se processaram na indústria brasileira20. 

Certamente, a inflação e a ação estatal não estiveram alheias ao 
processo de acumulação industrial. Os investimentos diretos do Estado 
começaram no final do Estado Novo. Antes da guerra, sua ação fora 
basicamente ordenadora das atividades econômicas21 mas, a partir daí, passou 
a investir diretamente na produção, nos setores que requeriam grande volume 
e longa maturação de capital. Como assinala Candal, a implantação da Usina 
de Volta Redonda pode ser considerada como o marco de inflexão da política 
econômica estatal22. Na década de 1950, ampliou-se a participação do Estado, 
ao lado dos investimentos estrangeiros, quando a economia brasileira passou 
para uma nova fase de substituição de importações (produção de bens de 
consumo duráveis e de maior complexidade tecnológica). A criação da 
Petrobrás e da indústria automobilística são os dois exemplos mais salientes 
da coexistência, na década de 1950, dos investimentos estatais com as 
maciças inversões de capital estrangeiro23. 

A ação do processo inflacionário relaciona-se com a participação 
crescente do Estado na economia. Segundo Baer, a inflação foi responsável, em 
boa parte, pela redistribuição de recursos do setor privado para o setor público. 
Celso Furtado mostra, por outro lado, como através do processo inflacionário e 
das diferenças entre os preços internos e externos (mediante o controle 

                                                 
20 Cf. Pinto FERREIRA, Capitais Estrangeiros e Dívida Externa do Brasil, São Paulo, Ed. 
Brasiliense, 1965. 
21 Octávio IANNI, Estado e Planejamento Econômico no Brasil (1930-1970), Rio, 
Civilização Brasileira, 1971. 
22 A Industrialização Brasileira: Diagnóstico e Perspectivas. 
23 A participação do setor público na formação de capital fixo, de acordo com W. Baer, 
passou de 15,8% em 1947, para 38,2% em 1950. Op. cit., p. 84. 
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cambial), o setor industrial obteve maiores recursos para os reinvestimentos. 
Para a classe operária, a inflação representou um aumento invisível das 
poupanças empresariais, menos perceptível do que o “arrocho” salarial. 

Não é difícil calcular a participação do capital estrangeiro, do Estado 
e da agricultura no produto nacional. Mais difícil de estimar é a proporção 
do crescimento do produto nacional resultante de lucros gerados no interior 
do próprio setor industrial comparativamente à que se deveu ao aporte 
externo (agricultura e capital estrangeiro). Pode-se, contudo, afirmar que 
em comparação com os países de velha industrialização, os lucros obtidos 
do próprio setor manufatureiro privado nacional desempenharam um papel 
menos importante no processo de acumulação. O setor secundário nacional 
era, na verdade, bastante fraco, sem possibilidades de gerar um excedente 
capaz de sustentar a imensa máquina burocrática, os gastos urbanos, os 
investimentos de infraestrutura além de financiar seu próprio crescimento 
mediante contínuas reinversões, de modo a criar, num prazo relativamente 
curto, uma estrutura industrial diversificada e complexa. Em termos 
marxistas, dir-se-ia que a mais-valia extraída dos operários industriais, por 
maior que fosse a exploração do trabalho, não poderia ter sustentado os 
gastos civis e militares, a construção de uma rede de transporte, o 
crescimento acelerado da própria indústria, etc. 

A presença de fontes externas de financiamento (agricultura e capital 
estrangeiro), aliada a outros fatores relacionados às características da 
industrialização substitutiva de importações, não só configuraram um dado 
modo de formação da sociedade industrial como determinaram outros 
papéis e pesos políticos para os diferentes grupos sociais. Nesse sentido, 
uma das consequências dos fatores assinalados foi a redução do período de 
compressão salarial e de exploração máxima da força de trabalho. 

É habitual referir-se às más condições de trabalho e aos baixos 
salários vigentes na primeiras indústrias brasileiras, especialmente em São 
Paulo24. As instalações fabris eram precárias, o volume de mulheres e 

                                                 
24 Warren Dean chama a atenção para o elevado número de mulheres e menores nas fábricas 
paulistas e para os baixos salários nas primeiras décadas da industrialização. Porém, na 
Inglaterra, em 1878, a porcentagem de menores de 13 anos empregados nas indústrias de 
fiação e tecelagem era de 14% do total da mão de obra do setor. Para o fim do século (1895) 
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menores empregados era elevado e longas as jornadas de trabalho. Mas não 
há indicações de que a exploração do trabalho tivesse atingido proporções 
equivalentes às que marcaram a formação do capitalismo industrial nos países 
da antiga industrialização. Na Europa, foi necessário aproximadamente um 
século para que certas vantagens sociais – tais como férias, aposentadoria, 
descanso semanal remunerado, etc. – fossem estendidas aos trabalhadores. 
Somente depois de ultrapassadas as fases iniciais de acumulação de capital, 
quando os aumentos de produtividade passaram a depender mais da 
utilização do equipamento do que da simples extensão da jornada de 
trabalho (e aceleração de seu ritmo) é que esta se reduziu para dez horas e 
depois para oito. No Brasil, em poucos decênios, quando o setor secundário 
pouco representava no conjunto do sistema econômico (e talvez justamente 
por isso), as vantagens que os trabalhadores dos países desenvolvidos 
haviam obtido num processo de luta que durara vários decênios foram 
outorgadas pelo poder estatal aos assalariados urbanos. Trata-se de entender 
porque – numa economia que deveria estar em fase de acumulação – o 
Estado se apressou em elaborar uma legislação social que redundava no 
encarecimento da força de trabalho. Conviria não ver aí a capacidade de 
luta do proletariado brasileiro. Nos demais países, malgrado a virulência 
dos conflitos e a importância do movimento sindical, o patronato resistiu 
tenazmente à mera redução da jornada de trabalho. Apesar das denúncias no 
Parlamento, na imprensa liberal e socialista sobre as lamentáveis condições 
de vida dos trabalhadores (especialmente mineiros e tecelões), o Estado não 
se apressou a elaborar uma legislação social nem se lançou a uma política de 
“integração” da classe operária. Ocorre que num tipo de desenvolvimento 
“voltado para fora”, para a conquista de mercados externos, como o 
europeu, qualquer elevação do preço da força de trabalho que redundasse 
no encarecimento da produção, diminuía a capacidade de competição das 
mercadorias exportadas pelos principais países industrializados. Do 
excedente fornecido pelo setor industrial, provinham os recursos para os 
reinvestimentos e para os diferentes tipos de gastos da sociedade. 

A industrialização brasileira, orientada “para dentro” e contando com 
outras fontes de recursos, efetuou-se num contexto bastante diferente. 
Durante a Primeira República, os gastos governamentais eram cobertos em 
                                                                                                                 
havia baixado para 5,8%. Na Bélgica, em 1880, os menores de 16 anos representavam 14% 
da força de trabalho industrial. P. BAIROCH, op. cit., p. 135-6. 
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grande parte através das tarifas sobre as importações e empréstimos 
externos. Em última instância, a lavoura de exportação fornecia os recursos, 
pois tanto as importações como os empréstimos deveriam ser saldados. 

De parte dos empresários nacionais, não houve o empenho na 
conquista agressiva de novos mercados (internos ou externos), através do 
barateamento dos produtos, da melhoria de sua qualidade, da introdução de 
técnicas mais racionais de administração e produção, da formação de mão 
de obra, de pesquisas para a elaboração de novos produtos, etc.. A indústria 
nacional acomodou-se a um mercado consumidor preexistente, 
anteriormente abastecido pelo similar estrangeiro. 

No após-guerra, especialmente nos anos de 1950, quando a 
industrialização ganhou novo impulso, o setor industrial não foi obrigado a 
uma forte e continuada contenção salarial com o fito de aumentar a 
capitalização e obter maiores excedentes para as reinversões. O capital 
estrangeiro e a lavoura (especialmente o setor cafeeiro) propiciaram parte 
dos fundos para a expansão industrial, enquanto o Estado ocupava-se dos 
investimentos de base e de infraestrutura mediante recursos inflacionários. 

Não foi necessário um especial esforço por parte das modernas indústrias 
no sentido de reduzir os custos derivados dos gastos com salários. Em 
primeiro lugar, por que eles já não eram elevados; em segundo lugar, porque 
nas novas indústrias de tecnologia mais complexa, o custo do fator trabalho 
tende a diminuir em relação aos demais gastos (equipamentos, matérias-primas, 
etc.)25; em terceiro lugar, porque se tratava de ramos de elevada produtividade, 
capazes de proporcionar salários superiores ao nível da média da indústria 
nacional26; e, last but not least, porque a inflação e a situação de monopólio que 
grande parte das novas fábricas gozavam desde o início, permitia transferir 
para os consumidores as eventuais “elevações” salariais. 

Assim, uma das peculiaridades do desenvolvimento substitutivo de 
importações, nas condições da estrutura agrícola nacional, foi permitir uma 

                                                 
25 “De 1955 a 1965 o peso relativo dos salários no valor da transformação industrial, passou 
de 32,9% a 24,4%”. Wilson CANO, “Industrialização e Absorção de Mão de obra no 
Brasil”, Indústria e Produtividade, no 1, junho, 1968. Citado por A. Castro, op. cit. p. 109. 
26 Os setores mais modernos da indústria brasileira operam com uma tecnologia equivalente 
à dos países desenvolvidos onde os salários são relativamente altos. Porém, a remuneração 
do trabalho é fixada em grande parte segundo os níveis vigentes no Brasil. 
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elevada taxa de acumulação de capital sem graves conflitos sindicais apesar 
de os salários operários permanecerem muito abaixo do ritmo de elevação 
da produtividade do setor industrial27 e apesar de ter havido, em 
determinados períodos, diminuição dos salários reais28. 

Não se deve inferir do que foi dito que os lucros gerados pelo próprio 
setor industrial e posteriormente reinvestidos não tivessem desempenhado 
papel importante na expansão econômica. As empresas estrangeiras, 
passados os períodos iniciais de sua implantação, remetem lucros para o 
exterior e podem prosseguir seu crescimento com os ganhos obtidos no 
mercado nacional. Porém, tanto o setor industrial estrangeiro como o 
nacional (privado ou estatal), beneficiaram-se, numa escala difícil de ser 
dimensionada, com os recursos transferidos do setor agrícola, através da 
rede bancária, do confisco cambial ou dos diferenciais de produtividade29. É 
sintomático como os trabalhadores rurais têm ficado permanentemente à 
margem de quaisquer benefícios sociais e que nem a burguesia nacional, 
nem os “governos desenvolvimentistas e populistas” se tenham empenhado 
em estender a legislação trabalhista ao campo. 

Os fatores assinalados explicam, em grande parte, como foi possível 
a rápida expansão econômica brasileira num clima de relativa “paz 
industrial”. As relações de trabalho vigorantes na agricultura, os recursos 
proporcionados pela lavoura de exportação, os baixos padrões aquisitivos 
dos trabalhadores rurais e a ampla oferta de mão de obra contribuíram para 

                                                 
27 “... para a grande parcela de trabalhadores urbanos, a inflação representou uma 
redistribuição do incremento do produto real em proveito do setor de produção. Isto significa 
que os trabalhadores não tiveram necessariamente reduzido seu nível de vida mas o aumento 
deste último não acompanhou o crescimento do produto real”. W. BAER, op. cit., p. 124. 
28 Segundo Singer, houve queda do salário médio na indústria de São Paulo e Guanabara 
entre 1949 e 1951. Entre 1952 e 1959, o salário real médio teria passado de 104 para 131. No 
período compreendido entre 1949 e 1959 o salário real médio teria aumentado de 31%, 
enquanto o produto real da indústria teria se elevado de 138,5%.Paul SINGER, O “Milagre 
Brasileiro”: Causas e Conseqüências. 
29 Na verdade, a contribuição da agricultura – ou dos trabalhadores rurais para a “paz social” 
no meio industrial pode-se efetuar sem que haja transferências de capitais da agricultura para 
a indústria. Observa A. Castro que “o declínio dos preços relativos dos alimentos (por 
exemplo) permite reduções de salários nominais, sem compressão dos salários reais, o que 
reforça o processo de acumulação fora da agricultura”. Antônio B. de CASTRO, op. cit., p. 
132 (nota 111). 
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propiciar um desenvolvimento industrial no qual a oposição entre o capital 
e o trabalho foi um fator secundário na modernização das indústrias, na 
democratização da sociedade e na dinâmica geral da mudança social. Em 
última instância, os trabalhadores rurais sustentaram a elevação do nível de 
consumo urbano e, em certa medida, dos operários fabris. 

Os salários industriais, na economia nacional, fixaram-se desde cedo 
em níveis mais elevados do que os vigorantes na agricultura, levando à 
permanente valorização das ocupações fabris, enquanto os constantes 
deslocamentos da população rural para os centros urbanos deprimiam a 
capacidade de reivindicação do proletariado industrial. Instalando-se desde 
cedo como grandes empresas, contando com um mercado interno protegido, 
em regime de oligopólio numa economia marcada pela inflação, a indústria 
teve condições para, ao mesmo tempo, oferecer melhores condições de 
trabalho e de remuneração às camadas operárias, garantir altas taxas de 
lucros e evitar um clima de exacerbação dos conflitos. 

Não se deve, no entanto, concluir que o tipo de desenvolvimento 
verificado no país esteja isento de tensões e de “pontos de estrangulamentos”. 
O peso que o café (e outros produtos primários) conserva na balança 
comercial torna a economia brasileira especialmente vulnerável às oscilações 
do mercado internacional; as aplicações de capital estrangeiro e suas 
remessas aumentam a dependência com relação a decisões que são tomadas 
externamente e sobre as quais o país tem limitados meios de controle; a 
inexistência de um amplo mercado interno, correspondente ao grau de 
diversificação atingido pelo parque fabril, cria capacidade ociosa e encarece 
os preços dos produtos. Do ponto de vista da criação de empregos, o setor 
industrial expande-se a ritmo inferior ao crescimento demográfico urbano; a 
aglomeração industrial em algumas poucas cidades e a concentração da renda 
aumentam a massa de desempregados e da população pobre nas cidades e as 
desigualdades sociais e regionais. No entanto, os desequilíbrios surgidos com 
o tipo de industrialização ocorrido no Brasil não se refletem com a mesma 
intensidade no meio fabril e nem geram um clima de forte insatisfação entre 
os trabalhadores30. Uma singularidade da industrialização brasileira parece 

                                                 
30 Assim, é possível que os recursos utilizados para a implantação de uma indústria 
automobilística na qual os carros de passeio e de luxo ocupam lugar preponderante teriam sido 
melhor aplicados – do prisma de outros modelos de desenvolvimento – na produção de tratores, 
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ser sua capacidade de deslocar os conflitos e as tensões mais agudas para fora 
das fronteiras do sistema industrial. As crises políticas de maior envergadura 
que o país conheceu não foram ocasionadas pelos conflitos trabalhistas, nem 
o proletariado fabril foi nelas ator de primeiro plano. É significativo, nesse 
sentido, que em São Paulo onde se concentra quase a metade da indústria do 
país, os trabalhadores fabris tenham estado praticamente alheios à 
efervescência nacionalista e reformista dos primeiros anos da década de 1960. 
É também significativo que as grandes greves operárias que eclodiram no 
Brasil, deflagradas em São Paulo (1953, 1957, por exemplo) não tenham 
provocado nenhuma crise política ou institucional. A história de outros países 
indica que o sistema industrial, principalmente na sua etapa “moderna”, 
demonstra alto grau de flexibilidade e de absorção das pressões sindicais. 

A implantação de uma nova unidade fabril, de alta densidade de 
capital, orientada para o mercado urbano de alta renda, pode desviar 
recursos de outros setores que produzem para consumo popular. A 
tecnologia utilizada pode ser de limitada capacidade de absorção de mão de 
obra. Entretanto, por esses mesmos motivos, os salários aí tenderão a 
elevar-se acima da média; provavelmente, a empresa cumprirá mais 
estritamente as obrigações trabalhistas e fornecerá melhores condições de 
trabalho, além de outras vantagens adicionais (regularidade no pagamento, 
cooperativa de consumo, etc.). Comparativamente a outros setores de 
atividade econômica, terá mais recursos para atender as eventuais 
reivindicações trabalhistas. Em outras palavras: os efeitos negativos de tal 
tipo de industrialização não se revelam no interior do sistema industrial, 
mas fora dele. É claro que neste contexto as formas clássicas do conflito ou 
da luta entre o capital e o trabalho não podem se reproduzir. 

Visto de outro ângulo, a importância dos fatores assinalados na 
expansão econômica (capital estrangeiro, setor exportador e ação do 
Estado) indicam a fraqueza da burguesia industrial e seu papel 
comparativamente louco relevante no processo de industrialização. Tal 

                                                                                                                 
caminhões, etc.. Porém, tanto para a classe média como para o proletariado, para não falarmos 
de outros grupos sociais, a instalação e ampliação deste ramo, não foi percebida negativamente, 
pois novos empregos se abriram com níveis mais elevados de remuneração enquanto a classe 
média teve acesso a um novo e valorizado bem de consumo. Não haveria motivos para que os 
trabalhadores industriais reagissem negativamente aos investimentos estrangeiros no setor 
automobilístico (ou em outros). 
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como o proletariado, a burguesia industrial foi incapaz de definir um 
projeto próprio para a sociedade brasileira. Na realidade, a emergência da 
ordem industrial no Brasil não decorreu de uma ação de classe do 
empresariado nacional. Especificamente, face a outros grupos intelectuais, 
técnicos e militares, seu papel foi secundário na criação das condições 
institucionais e sociais que favorecessem a consolidação da sociedade 
industrial. Até a II Guerra, em razão das limitações de suas bases 
econômicas, de sua composição social e origem31, a burguesia industrial foi 
politicamente caudatária de outros grupos sócio-profissionais32. Depois da 
guerra, quando do novo surto de industrialização, o afluxo de capital 
estrangeiro e os investimentos estatais ocasionaram o declínio relativo do 
empresariado nacional. Sob múltiplos aspectos (obtenção de divisas, know-
how, financiamento, proteção contra a concorrência externa, etc.), os 
empresários brasileiros constituem uma burguesia dependente do Estado33, 
do capital estrangeiro e do setor agroexportador. Na década de 1950, 
quando o parque industrial se diversificou e se expandiu, os seus setores 
principais foram controlados pelo Estado e pelas grandes companhias 
internacionais. Na palavra de F. H. Cardoso, “quando surge a possibilidade 
estrutural de um projeto burguês de dominação política já não existem 
possibilidades objetivas de uma economia nacional”34. 

                                                 
31 Observa F. H. Cardoso que “os industriais brasileiros constituem uma camada social 
recente e heterogênea. Por isso, se no seu conjunto, ainda não reagem como grupo aos 
problemas com que se defrontam, é preciso considerar que a situação comum de classe é 
recente e a diversidade dos grupos de origem é grande. Estes fatores dificultam a decantação 
de modos uniformes de pensar, sentir e agir e dificultam a formação de uma ideologia 
industrial capaz de nortear a ação de todos em função de interesses comuns”. Fernando 
Henrique CARDOSO, Empresário Industrial e Desenvolvimento Econômico, São Paulo, 
Difusão Européia do Livro, 1964, p. 161. 
32 Em 1930, quando da revolução da Aliança Liberal, os industriais paulistas não tiveram 
atuação importante. Em 1932, apoiaram o movimento “constitucionalista”. “As ligações 
entre o PRP – sem dúvida, fundamentalmente, o representante dos interesses cafeeiros – e os 
setores industriais não constituem um acordo ocasional mas uma intima e permanente 
aliança”. Bóris FAUSTO, A Revolução de 1930, São Paulo, Ed. Brasiliense, 1970, p. 35. 
33 Caio Prado chega a falar de um “capitalismo burocrático” que se “alimenta diretamente da 
ação estatal e das iniciativas públicas e à custa delas se mantém e progride”. Caio PRADO 
JR., A Revolução Brasileira, São Paulo, Editora Brasiliense, 1966, p. 195. 
34 Fernando Henrique CARDOSO, Política e Desenvolvimento em Sociedades Dependentes, 
Rio, Zahar, 1971, p. 116 (sublinhado no original). 
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Não se trata de subestimar a importância das camadas empresariais 
nacionais na política brasileira e sua influência no aparelho de Estado, mas 
de chamar a atenção para o contexto econômico e social no interior do qual 
se elaboram determinadas formas de conduta operária. A consciência de 
classe, as ideologias operárias socialistas, na Europa, definiram-se 
preponderantemente a partir da rejeição de um tipo de expansão econômica 
orientada para a acumulação do capital cuja força dirigente e propulsora era 
a burguesia industrial. Na medida em que essa mesma classe, nos países 
subdesenvolvidos, é fraca e levada a compartilhar sua posição de classe 
dirigente com outras forças políticas e grupos sociais (empresas 
estrangeiras, grandes proprietários, setores militares, etc.), é difícil que o 
mesmo tipo de consciência de classe “bipolar” possa se reproduzir. A 
persistência de importantes grupos ligados à agricultura, em especial à 
lavoura de exportação, cria a base para a emergência de uma consciência 
“antioligárquica”; a presença do capital estrangeiro pode ocasionar o 
aparecimento de atitudes nacionalistas, enquanto a influência do Estado na 
vida econômica e na situação da classe trabalhadora “politiza” as 
orientações sindicais. Não necessariamente os fatores assinalados devem 
conduzir ao aparecimento de tendências “nacionalistas” e à politização do 
proletariado industrial. Constituem, no entanto, marcos de referência na 
formação de atitudes e modos de comportamento dos trabalhadores 
industriais, na medida em que são componentes essenciais do quadro social 
mais amplo no qual a classe está inserida. 




