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RESUMO 

 

 

 O presente trabalho busca compreender o processo histórico-econômico da 

industrialização na região Nordeste do Brasil durante o período de 1930 à 1959, sob a ótica da 

sua estrutura produtiva, isto é, partindo das características e consequências do modelo de 

acumulação de capital, com o objetivo de contribuir para a sistematização do conhecimento. 

Algumas das dimensões presentes no tema industrialização no Nordeste que exploraremos, são a 

compreensão das assimetrias existentes entre sua estrutura produtiva quando comparada à da 

região Sudeste e seu relativo atraso no processo da industrialização brasileira. Para isto, será feita 

uma análise histórica da formação econômica da região Nordeste, bem como descrição de sua 

estrutura produtiva a partir do século XX com foco na relação existente entre produção 

agroexportadora e indústria, de forma a tentar responder ao problema de pesquisa. 

 

Palavras-chaves: Economia Brasileira, Industrialização, Produtividade, Nordeste. 
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ABSTRACT 

 

 

 The monograph project seeks to understand the historical-economic process of 

industrialization in the Northeast region of Brazil during the period from 1930 to 1959, from the 

perspective of its productive structure, that is, starting from the characteristics and consequences 

of the capital accumulation model, with the objective of contributing to the systematization of 

knowledge. Some of the dimensions present in the industrialization theme in the Northeast that 

we will explore are the understanding of the existing asymmetries between its productive 

structure when compared to the Southeast region and its relative delay in the Brazilian 

industrialization process. For this, a historical analysis of the economic formation of the 

Northeast region will be made, as well as a description of its productive structure from the 20th 

century onwards, focusing on the existing relationship between agro-export production and 

industry, in order to try to answer the research problem. 

 

Keywords: Brazilian Economy, Industrialization, Productivity, Northeast. 
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Introdução 

 

 O presente trabalho busca compreender o processo histórico-econômico da 

industrialização na região Nordeste do Brasil durante o período de 1930 à 1959, sob a ótica da 

sua estrutura produtiva, isto é, partindo das características e consequências do modelo de 

acumulação de capital, com o objetivo de contribuir para a sistematização do conhecimento. 

Algumas das dimensões presentes no tema industrialização no Nordeste que exploraremos, são a 

compreensão das assimetrias existentes entre sua estrutura produtiva quando comparada à da 

região Sudeste e seu relativo atraso no processo da industrialização brasileira. A tentativa 

portanto é responder a este problema, qual seja, o relativo atraso no desenvolvimento industrial 

do Nordeste, explicitando as características do modelo de acumulação do capital, para averiguar 

se a dotação inicial e combinação dos fatores de produção regionais explicam os caminhos 

distintos no processo de industrialização, bem como sua dinâmica. Por fatores de produção 

entende-se neste trabalho: a posse da terra, a mão de obra empregada, as técnicas de produção, 

bem como a posse inicial do capital. Como objetivo secundário, investigaremos também o papel 

do planejamento central no processo de industrialização no Nordeste e as suas consequências 

práticas. 

 

Para isto, será feita uma análise teórica comparativa, detalhando os modelos de 

reprodução do capital vigentes durante as décadas de 1930 à 1950 nas regiões Nordeste e 

Sudeste, tendo como principal fonte os trabalhos clássicos sobre o tema industrialização e 

desigualdades regionais, produzidos por CANO (1981), NEGRI (1994) e FURTADO (1959). O 

trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro capítulo, focaremos na tentativa de 

reconstruir historicamente o processo de formação econômica do Nordeste, desde as arcaicas 

formas de produção durante o período de colonização até os momentos anteriores ao ano de 

1930, dando especial destaque à dinâmica social e econômica gerada dentro dessa região com o 

passar dos séculos de sua construção, traçando em paralelo uma análise sobre a região Sudeste. 

Na sequência, exploraremos o conceito de arquipélago econômico para entender a dinâmica 

econômica anterior ao início do processo de industrialização. Por fim, ainda no primeiro capítulo, 

buscaremos interpretar as motivações que geraram o ponto de inflexão no desenvolvimento 
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econômico brasileiro a partir dos anos 1930.  No segundo capítulo, de título modelo de 

acumulação capitalista e industrialização, entraremos no recorte temporal proposto no trabalho, 

explorando as características e dinâmica dos fatores de produção das regiões Nordeste e Sudeste, 

durante as décadas de 1930, 1940 e 1950. Tal investigação, é de fundamental importância, uma 

vez que analisaremos isoladamente os fatores de produção: propriedade da terra, capital e 

trabalho através de um viés comparativo entre as duas regiões, explorando as suas relações e 

consequências. Em continuação do capítulo, discutiremos o papel do governo e grupos políticos 

na constituição e implementação das políticas econômicas vigentes à época no país, levantando 

os seus resultados e impactos na trajetória econômica de cada região, sob o ponto de vista do 

modelo de reprodução do capital instalado e sua efetividade na promoção de resultados no setor 

industrial. No terceiro e último capítulo, adicionaremos uma dimensão quantitativa que permitirá 

responder com maior rigidez o problema de pesquisa, através da investigação e análise 

comparada dos elementos dinâmicos da industrialização. Em linhas gerais, serão utilizados dados 

de produção e composição setorial disponíveis na época. Ademais, exploraremos resultados 

quantitativos e qualitativos da primeira fase de industrialização brasileira, conhecida como 

industrialização restringida1, em conjunto com o debate sobre a criação da SUDENE e seu papel 

político-estratégico no processo de industrialização e modernização do Nordeste. Nas 

considerações finais, trataremos de sintetizar os principais argumentos que auxiliem na resposta 

do problema e verificação das hipóteses, bem como adicionaremos possíveis lacunas e novas 

questões que possam surgir a partir deste trabalho.  

 

A respeito do recorte temporal do trabalho, sobre o processo de industrialização no 

Nordeste datado do início dos anos 1930 até o ano de 1959, cabe adicionar algumas explicações. 

Primeiro, a década de 1930 na historiografia econômica simboliza o período em que se pode 

identificar com maior nitidez uma integração do mercado nacional. Com a afirmação do 

complexo cafeeiro2 nos 50 anos imediatamente anteriores, o centro dinâmico da economia 

brasileira passa a se consolidar na região Sudeste, notadamente na grande São Paulo. Cria-se, 

através do comércio internacional, excedentes de capital suficientes para acelerar os 

investimentos no cultivo do café e também para diversificação das produções de gêneros 

                                                 
1 Para melhor compreensão do conceito ver trabalhos de SUZIGAN, W. (2000) e DEAN (1991). 
2 Ver mais em FURTADO (1959, p. 112) sobre gestão da economia cafeeira. 
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alimentícios e bens não duráveis no estado de São Paulo. O complexo cafeeiro, é caracterizado 

não exclusivamente pelo cultivo e comercialização do café, mas incorpora toda a capacidade da 

economia cafeeira em termos de criação de oportunidades do lado da oferta e demanda de bens e 

serviços necessários para a sua operacionalização, gerando efeitos positivos de encadeamento na 

economia, como por exemplo, a construção das linhas ferroviárias e importação dos primeiros 

trens que modernizaram o sistema de transporte na região Sudeste, refletindo em menos custos 

aos cafeicultores, resultando em maior fluidez e dinamismo na economia, permitindo a criação de 

empresas de pequeno e médio porte, capazes de oferecer os serviços necessários de suporte ao 

funcionamento do complexo. Além disso, com o sucesso internacional do café no último quarto 

do século XIX e início do século XX, respaldado pelo Convênio de Taubaté3, demandou 

expansão no uso de mão de obra, que à época estava escassa no Sudeste, culminando em uma 

iniciativa do empresariado reforçado pelo Estado, a favor da imigração de europeus para o Brasil, 

que constituiriam a força de trabalho necessária para crescimento do complexo cafeeiro, 

determinando novamente a diminuição dos custos, aumentando os retornos advindos da 

economia cafeeira que entrara num ciclo vicioso de reprodução, permitindo portanto a geração de 

capital suficiente para alocação nas novas industrias nas décadas seguintes como observaremos.  

 

As demais regiões do Brasil, continuavam isoladas e com baixo dinamismo, focando em 

quantidade limitada de produtos, como é o caso do Nordeste, que à época, tinha na sua base 

econômica o cultivo, produção e comercialização principalmente do açúcar e algodão. Neste caso 

específico, cabe ressaltar ainda que em função da maior produtividade a nível internacional do 

açúcar e algodão, os preços destes produtos estavam deprimidos, abaixo do que se verificará em 

períodos anteriores, resultando num menor fluxo de divisas geradas pelas exportações. As 

relações de produção instaladas no Nordeste construídas historicamente desde o século XVI, 

mostravam-se débeis, sendo a existência de grandes latifúndios, traço característico de seu 

modelo econômico, fundado e reproduzido com a massiva utilização de trabalho escravo. O canal 

de acumulação do capital se dava exclusivamente através do comércio exterior durante a quase 

totalidade do século XIX.  Com advento da Primeira Guerra e Grande Depressão no findar da 

década de 1920, esta conexão com exterior se enfraquece tanto no Nordeste quanto no Sudeste, 

                                                 
3 O Convênio de Taubaté de 1906 foi um acordo firmado entre os governadores dos estados de São Paulo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, que estabelecia preços para a compra do excedente do café. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
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com intensidades diferentes, sendo o Nordeste mais prejudicado. São Paulo, devido à acumulação 

anterior de capital oriundo do complexo cafeeiro, consegue dar pulsão ao avanço das indústrias 

básicas e intermediárias em seu espaço territorial, permitindo contornar os períodos de crise com 

maior tranquilidade. O choque gerado pela crise internacional durante a Primeira Guerra e nos 

anos subsequentes, reorientaram a dinâmica da economia brasileira, através da intensificação das 

transações inter-regionais, sendo que agora, o Nordeste por exemplo, começa a importar 

alimentos e produtos básicos da região Sudeste para subsistência de sua população, bem como 

exportar seus produtos mais importantes, incluindo também a pecuária como atividade de 

destaque para as demais regiões do Brasil.  Cano aponta: 

 

O Nordeste, com sua crítica situação exportadora, tinha como compensação o 

mercado cafeeiro de açúcar e a nascente indústria têxtil para seu algodão. Os dados 

abaixo corroboram com o diagnóstico de reorientação da economia brasileira através da 

maior integração das regiões, configurando uma espécie de mercado nacional já na 

década de 1920. O volume de exportações do Estado de São Paulo para o resto do Brasil, 

salta de 15% durante o primeiro decênio do século XX para 50% já no final da década de 

1920, comparativamente às exportações direcionadas ao exterior. (CANO, 1981,  p. 70). 

 

Desta forma, a década 1930 foi escolhida como ponto de partida deste trabalho por 

sinalizar o início da integração econômica entre as regiões brasileiras, de modo que a temática da 

industrialização ganha nova tônica a partir deste ponto.  

 

Sobre a data corte do tema, o ano de 1959, a justificativa reside na intervenção formal do 

estado brasileiro durante o governo Juscelino Kubitschek, com apoio do economista Celso 

Furtado4, a favor do desenvolvimento da região Nordeste, com a criação da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste5 (SUDENE), sendo fundada como autarquia com autonomia 

administrativa e financeira, integrando à época ao Sistema de Planejamento e de Orçamento 

Federal.  

                                                 
4 Importante entender o papel da Comissão Mista Brasil – Estados Unidos: Formada no âmbito do Ministério da 

Fazenda no início da década de 1950, e integrada por técnicos brasileiros e norte-americanos, visando ao 

financiamento de um programa de reaparelhamento dos setores de infraestrutura da economia brasileira. 

 
5 Lei n°3692 de 15 de Dezembro de 1959: institui a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e 

dá outras providências.  
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O objetivo da nova instituição que se criara, era o da promoção e coordenação do 

desenvolvimento do Nordeste brasileiro, de forma a permitir a sua integração no mercado 

nacional em respostas às crescentes disparidades no ritmo de crescimento econômico existentes 

entre a região e o Centro-Sul do Brasil. Como verificaremos, a SUDENE alcançou certo êxito 

durante sua existência, bem como limitações práticas.   
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Capítulo 1 – Economia nordestina até o ano de 1930  

 

1.1. Formação econômica do Brasil e a região Nordeste 

 

 O ponto de partida da formação territorial e econômica do Nordeste coincide com o início 

da colonização portuguesa na América, a partir dos anos 1500. O recém descoberto novo mundo, 

de início não chamou a atenção dos portugueses, porém, com a investida dos demais países 

europeus e a crise que se iniciava em Portugal, fez-se necessário a consolidação e povoamento do 

território. Como observa FURTADO (1959), a delimitação e atuação dos portugueses nas terras 

da América estão apoiadas no projeto português de expansão comercial ultramarina, sendo que o 

encetamento da ocupação econômica no Brasil foi reflexo da pressão política exercida sobre 

Portugal e Espanha pelas demais nações europeias. Portanto, durante grande parte do século XVI, 

pouco se justifica do ponto de vista econômico a formação do território econômico brasileiro e da 

região Nordeste, com a exceção de que o ponto de descoberta da América, localiza-se 

geograficamente justamente na atual região Nordeste, ao sul do estado da Bahia.  

 

 Com o passar das décadas, os custos incorridos pelos portuguesas na tentativa de 

preenchimento das terras brasileiras com população, forçou-os a encontrar uma alternativa com 

viabilidade econômica suficiente para sustentar os custos atrelados ao descolamento e povoação 

do território brasileiro. Diferente do que se verificara com a Espanha, de início, não foi possível 

capturar ganhos com a mineração de metais preciosos, haja vista, a pouca profundidade em que 

os portugueses conheciam as novas terras, limitando-se especificamente sua exploração nas 

faixas litorâneas. Alternativamente a estas dificuldades, surgiu a oportunidade ainda no século 

XVI de especulação com a extração e comercialização do produto que deu nome ao país, o Pau 

Brasil, produto este capaz de gerar uma espécie valiosa de tinta para coloração dos tecidos, à 

época mercadoria com demanda crescente na Europa. Apesar dos avanços trazidos por essa 

iniciativa, não foi possível a sua consolidação, dado que praticamente não demandou uma 

organização econômica para sua extração e comercialização, constituindo basicamente uma 

relação de exploração para com os indígenas que viviam nas regiões litorâneas, em troca de 

simples utensílios, de limitado alcance econômico. O ensejo para criação de uma colônia primária 

exportadora que justificasse a permanência portuguesa no território brasileiro foi a capacidade 
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técnica para cultivo e produção do açúcar que os portugueses já possuíam em parte de suas ilhas 

distribuídas pelo Atlântico, próximas à costa africana, de modo que bastava importar as técnicas e 

incorporar os fatores de produção necessários para o início de um esboço de organização 

econômica e política da América Portuguesa6. Cabe ressaltar que já a época, início do século 

XVII, Portugal possuía a tecnologia de produção dos equipamentos necessários ao processo de 

produção do açúcar, o que os coloca em posição favorável para aprofundamento desta cultura no 

Brasil. Além disso, conforme aponta FURTADO (1959), uma constelação de fatores 

contribuíram para o êxito e investida da empresa agrícola exportadora colonial, como é o caso de 

que parte significativa dos recursos monetários e suporte comercial da empresa açucareira 

puderam ter sido ofertados em abundância pelos antigos Países Baixos, atual Holanda. Por fim, 

faltava para completude do processo de produção do açúcar na nova colônia, a disponibilidade de 

mão de obra capaz de sustentar a produção nos engenhos, de modo que já se verificara que a mão 

de obra indígena, em função de suas particularidades, não seria suficiente para início das 

atividades. A solução, novamente devido a capacidade técnica e conhecimento dos portugueses, 

surgiu do outro lado do Atlântico, através do mercado africano de escravos, que constituíra o 

recurso faltante para reprodução do novo negócio que se instalara na colônia. Furtado (1958) cita: 

 

 Cada um dos problemas referidos – técnica de produção, criação de mercado, 

financiamento, mão de obra – pôde ser resolvido no tempo oportuno, independentemente 

da existência de um plano geral estabelecido. O que importa ter em conta é que houve 

um conjunto de circunstâncias favoráveis sem a qual a empresa não teria conhecido o 

enorme êxito. (FURTADO, 1959, p. 26). 

 

 Com tudo isso, criou-se as bases para a primeira atividade econômica de relevância no 

território brasileiro, concentrada principalmente na faixa litorânea do atual Nordeste. Com a 

expansão da demanda na Europa, a produção e comercialização do açúcar logrou resultados que 

atendiam as expectativas de Portugal, alçando níveis de produtividade elevados, abrindo espaço 

para expansão da utilização produtiva das terras recém descobertas. 

 

                                                 
6 Para saber mais sobre o tema, ver FERNANDO NOVAIS (2018) 
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O sistema de produção agrícola exportador construído no final do século XVI começa a 

mostrar sinais de desgaste a partir de meados do século seguinte, em função da debilidade da 

parceria comercial com os holandeses, que implementaram engenhos de açúcar nas Antilhas após 

a sua retirada da colônia portuguesa, afetando diretamente o preço internacional do açúcar, 

diminuindo portanto a rentabilidade da empreitada açucareira já no final do século XVII na 

América Portuguesa. Nas décadas seguintes, com a dissolução da União Ibérica, Portugal fecha 

uma série de acordos comerciais e políticos com a então potência iminente, Inglaterra, acordos 

estes que drenaram parte importante da riqueza extraída das colônias diretamente para o estado 

inglês, devido a deterioração dos termos de troca existentes entre Portugal e Inglaterra no seu 

comércio internacional. 

 

 O ponto fundamental a despeito da estrutura de produção de açúcar instalada no Brasil, é 

que sua criação e crescimento fundamentou as bases de ocupação do território brasileiro. Do 

ponto de vista do sistema de acumulação de capital, o balizador da dinâmica de produção do 

açúcar estava na capacidade de importação de bens de capital por parte dos portugueses, dado 

que a mão de obra disponível era suficiente, necessitando apenas de expandir a escala de 

produção, afim de alcançar maiores retornos, o que implica no fato de não ser possível ter se 

estabelecido um fluxo monetário capaz de dinamizar as relações de produção dentro da colônia 

(FURTADO, 1959,  p. 68), configurando vazamentos de renda exclusivamente para o Metrópole 

através das importações destes bens, dado a limitação aduaneira comercial que estabelecia a 

exclusividade à Portugal nas transações comerciais com a colônia. Ademais, a economia do 

açúcar não possibilitou a criação de outros setores capazes de suportar a sua operacionalização 

nas demais regiões do então Brasil, não gerando efeitos de encadeamento. O que se verificou fora 

a criação de uma incipiente pecuária nas proximidades dos engenhos no Nordeste, voltado a 

atender a população local, composta pelos senhores e escravos, não representando portanto 

relevância no produto total. A principal tese levantada por FURTADO (1959), foi a de que a 

elevada rentabilidade do empreendimento açucareiro, direcionava os excedentes de capital para 

este mesmo setor, gerando crescimento e expandindo as dimensões deste mercado. Nos atentando 

ao pequeno mercado que se cria, para além da faixa litorânea, a criação de gados responde 

primeiro, as necessidades básicas de alimentação da população local, e em menor magnitude, 

cresce em função da expansão do açúcar no território nacional. A pecuária portanto, caracteriza-
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se por uma ocupação extensiva de terra para cultivo, sendo variável explicativa das primeiras 

ocupações no interior da colônia. Por fim, com advento da economia mineira, o preço do escravo 

eleva-se substancialmente, o que coloca de vez a economia açucareira em declínio, sendo esta 

incapaz de gerar dinamismo econômico na região Nordeste, respondendo basicamente aos 

estímulos do mercado externo. 

 

O que se verifica portanto no Nordeste em meados do século XVII, é a coexistência de 

duas atividades econômicas, produção açucareira e a pecuária, com quase a totalidade da 

produção e renda sendo composta pelas exportações de açúcar no mercado internacional. Estes 

fatores, determinaram durante séculos a estrutura e dinâmica econômica da região no Nordeste, 

compondo parte importante da explicação do seu relativo atraso no processo de industrialização 

da economia brasileira verificado a partir de 1930. A incapacidade de gerar um fluxo monetário 

local, mostrou-se presente tanto da economia açucareira quanto na criatória de gados, sendo que 

as poucos, com a diminuição paulatina da rentabilidade do açúcar no século XVIII, gerava-se um 

movimento de intensificação da migração da população para o interior, aumentando sua 

participação na criação de gados, com a economia nordestina inclinando-se quase que 

exclusivamente para a economia de subsistência, isto é, na qual as famílias e/ou unidades 

produtivas, produziam o suficiente para sua sobrevivência e reprodução, aprofundando portanto a 

ausência de relações de produção modernas envolvendo trocas monetárias, culminando em 

baixos níveis de produtividade. Furtado aponta que: 

 

Tudo indica que no longo do período que se estende do último quartel do século XVII ao 

começo do século XIX a economia nordestina sofreu um lento processo de atrofiamento, 

no sentido de que a renda real per capita de sua população, declinou secularmente. 

(FURTADO, 1959, p. 86). 

  

 Vale destacar que, diferente da economia açucareira, a pecuária de subsistência, devido as 

suas inclinações em atender a população local, não respondia diretamente ás oscilações do 

mercado internacional, pelo contrário, pouco alterava sua dinâmica durante os períodos de 

crescimento e declínio da economia como um todo, atendendo apenas as necessidades básicas 

suficientes para o crescimento vegetativo da população, o que implicou em maiores contingentes 

populacionais nestas áreas interiorizadas, generalizando a baixa produtividade na economia 
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nordestina, seja pela diminuição da produção per capita, seja pelo aumento populacional que 

tornava as unidades de produção mais saturadas, concentradas na economia de subsistência, 

reduzindo a produtividade geral da economia. Esse movimento acabou por determinar uma 

redução sistemática no nível de renda da região. O Nordeste, torna-se uma região na qual sua 

população produzia apenas o básico para sobrevivência, dispersas através de um sistema 

extensivo de ocupação de terras para criação de gados, caracterizando traço importante do 

processo que se convencionou chamar de involução econômica da colônia. 

 

 Devido a estagnação econômica ocorrida no final do século XVII e também em função do 

contexto vivido por Portugal à época, houve uma intensificação por parte dos portugueses no 

processo de busca de metais preciosos no interior do Brasil, através da utilização do 

conhecimento territorial de luso-brasileiros que exploravam as regiões para capturar indígenas e 

com o suporte financeiro da Metrópole para iniciação das investidas. Já nas primeiras décadas do 

século XVIII inicia-se o ciclo do ouro brasileiro, que deslocaria os fatores de produção 

necessários para a sua reprodução, sendo a mão de obra um dos mais relevantes, gerando a 

emigração de escravos do Nordeste para a nova região mineira, bem como um primeiro ensaio de 

colonização de povoamento portuguesa no território brasileiro, dado as oportunidades que a 

economia mineira criaria. Do ponto de vista territorial, a economia mineira se instala 

principalmente no atual estado de Minas Gerais, tangenciando também os estados da atual região 

Centro Oeste. O Nordeste, além de perder parte de sua mão de obra disponível pelo movimento 

de emigração, foi impactado pela elevação nos preços dos escravos, constituindo um entrave 

adicional a economia açucareira instalada na região.  

 

  O fator chave que estimulou a imigração portuguesa para a região, foi a perspectiva 

apresentada ao homem comum, de obter ganhos extraordinários através do simples processo de 

mineração para encontrar metais preciosos no fundo dos rios. Este fator também é importante, 

por possibilitar que os indivíduos por meio de esforço próprio, lograssem ascensão social. A base 

da força de trabalho da economia mineira ainda era escravista. Observa-se pela primeira vez na 

história do Brasil, a possibilidade de que homens comuns pudessem lograr uma relativa ascensão 

social.  



 

18 

 

 

Dado sua característica intrínseca, a economia mineira tendia a ocupação de diversos 

territórios por período de tempo determinado pela disponilidade de metais preciosos, ou seja, 

eram instaladas estruturas de mineração até o total esgotamento dos recursos, o que implicava 

num esforço e rápida reorganização produtiva nas mais variadas localizações, para atendimento 

das suas necessidades básicas, o que invariavelmente refletia em alta nos preços básicos, isso 

quando se quer havia oferta suficiente para suporte a população daquelas regiões. Outro ponto 

importante, remete a questão geográfica da economia mineira, que longe da região litorânea 

exportadora, exigia a construção de um sistema de transporte simples, pautado no transporte via 

animais, sendo a mula, o meio de transporte escolhido. O reflexo direto disso, foi o aquecimento 

da pecuária nordestina, que passara agora a exportar gêneros alimentícios e de transporte 

oriundos da pecuária, para fomentar e atender as exigências da economia mineira. Ademais, 

criaram-se condições inéditas para o fomento de novos mercados nas demais regiões brasileiras, 

sendo a economia mineira o centro dinâmico. Vale destacar também o papel que constitui a 

pecuária localizada ao Sul, sendo um centro exportador relevante para a economia mineira de 

gado e mulas.  

 

 Um aspecto importante da economia mineira vis a vis a economia açucareira, é de que 

conforme aponta FURTADO (1959), a renda gerada pelo ciclo do ouro, devido as questões 

citadas anteriormente a respeito das oportunidades que criara, estava menos concentrada do que a 

observada no ciclo do açúcar, que tinha quase que a totalidade da renda gerada direcionada aos 

donos dos engenhos, o que por si só, fez com que a demanda da economia mineira, fosse mais 

ampla e diversificada. No entanto, a economia mineira não foi capaz de criar um mercado interno 

consistente, gerando autopropulsão do crescimento econômico dentro da colônia, dado a sua 

fugaz incapacidade de se sustentar ao longo do tempo e a não instalação de manufaturas 

(ZORZENON, Julho de 2012 pela Revista Expedições: Teoria da História e Historiografia), de 

modo que nas décadas subsequentes, não houveram estímulos suficientes para a implementação 

de novos mercados e instalação de manufaturas que utilizassem técnicas de produção mais 

avançadas. A explicação deste insucesso, está principalmente na incapacidade de Portugal 

deliberadamente, estimular a diversificação das produções e criação de industrias incipientes. 

Ademais, a população local à época da economia mineira, composta majoritariamente por 

escravos, não atendia os requisitos básicos para o desenvolvimento técnico do processo 
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produtivo. Consequentemente, apesar da economia mineira ter gerado um fluxo monetário 

significativo, com o encerramento do ciclo do ouro, verificou-se uma rápida queda econômica na 

região, sendo que o movimento verificado na decadência do ciclo do açúcar, novamente se 

repete, com a interiorização e intensificação da economia de subsistência no Brasil.  

 

No final do século XVIII, restam três principais atividades econômicas no território 

brasileiro, quais sejam, a decadente economia açucareira, a escassa economia mineira e a 

produção de arroz na região do Maranhão, que por uma combinação de fatores, logrou sucesso 

temporário durante o final do século.  No início do século seguinte, a colônia estava em completa 

decadência econômica, sem perspectivas de crescimento e desenvolvimento. A inexistência de 

um sistema produtivo alinhado tecnicamente com a nova dinâmica gerada pela Revolução 

Industrial na Europa, bem como as dificuldades impostas pela limitação de capital, direcionavam 

as tentativas de êxito econômico para o exterior, vale dizer, o caminho de crescimento econômico 

do Brasil passava necessariamente pela expansão do seu comércio internacional. Com a 

revolução da indústria têxtil observada na Inglaterra no final do século XVIII, houve aumento 

expressivo da demanda por algodão, que passou a ser exportado com maior frequência pelo 

Brasil nos anos subsequentes, consolidando núcleo produtivo na região Nordeste, no estado do 

atual Maranhão, vindo a compor parte importante da pauta de exportação, mas sem afetar 

diretamente o mercado internacional do algodão, dado a massiva partipação dos Estados Unidos 

na sua produção. Ainda na região Nordeste durante o período, observou-se produção importante 

de cacau, que preenchia uma parte importante da demanda europeia pelo produto, mas incapaz de 

gerar resultados relevantes. A exportação do açúcar possibilitou intercâmbio de recursos com o 

exterior, a um ritmo notavelmente menor que o que se observada no ápice da economia 

açucareira. 

 

 Do ponto de vista político, criaram-se núcleos regionais de interesses, intimamente 

ligados às atividades produtivas das respectivas regiões, de modo que somente com chegada da 

Corte Portuguesa em 1808 no estado do Rio de Janeiro, é que se começou a pensar em unidade 

nacional. A abertura dos portos no mesmo ano, sinalizou marco importante no comércio 

internacional brasileiro, permitindo maior diversificação da pauta importadora. Os efeitos diretos 

da abertura dos portos, foram a redução de preços da economia dado o incremento na oferta de 
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bens, bem como maiores facilidade de acesso ao crédito. Com a independência do Brasil em 

1822, criam-se oportunidades de diversificação na pauta primária–exportadora, sendo o café o 

produto relevante escolhido pelas sua facilidade de incorporação e cultivo nas terras locais, sendo 

que já a partir de 1830 começa a se tornar o principal produto exportado pela economia brasileira. 

A especificidade do momento possibilitou a escolha deste produto, na qual inicialmente 

dependia-se principalmente do único fator de produção existente em grandes quantidades no país, 

que foi a disponibilidade da terra. Dessa forma, contornava-se no curto prazo as limitações pelo 

lado da mão de obra e capital.  O centro da nova economia cafeeira estava localizado inicialmente 

na região próximo a então capital do país, Rio de Janeiro, vindo a constituir uma dinâmica 

econômica e social particularmente distinta das anteriores economia açucareira e mineira 

localizadas ao Nordeste e Centro Oeste brasileiro respectivamente. A proximidade com o porto, 

bem como a preexistência de mão de obra na região, foram determinantes para a delimitação do 

local inicial de cultivo do café.  

 

 Com a desarticulação produtiva de café no Haiti e consequente redução da oferta, em 

meados do séculos XIX, o preço do produto sobe substancialmente, permitindo a geração de 

maiores divisas no país e aumento da rentabilidade dos empreendimentos cafeeiros. Verifica-se a 

esta época, a expansão do volume de exportações brasileiras, puxadas basicamente pela produção 

e comercialização do café. Assim como a economia açucareira, no caso do cafeicultura, a mão de 

obra também era escrava, a constituição dos cafezais estava assegurada pela larga disponibilidade 

de terras para seu cultivo no Brasil, de modo que o seu aparato produtivo era mais simples do que 

a observada nos engenhos de açúcar, o que determinou menores custos para os empreendedores 

do café à época, permitindo a expansão contínua da cafeicultura dado o crescimento observado da 

demanda pelo café, marcando historicamente um período de crescimento econômico significativo 

no Brasil. A partir de 1850, os preços do café sobem novamente, tornando o negócio mais 

rentável, o que implicou num movimento intenso de deslocamento da mão de obra da região 

Nordeste para as regiões ao Sul do país, produtoras de café.  
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A despeito do sucesso inicial da economia cafeeira, cabe observar o que significou em 

termos sociais a instalação da corte portuguesa na região do Rio de Janeiro, bem como os efeitos 

econômicos positivos desta nova conjuntura econômica. Furtado aponta que: 

 

A etapa de gestação da economia cafeeira é também a de formação de uma nova 

classe empresária que desempenhará papel fundamental no desenvolvimento 

subsequente do país. Essa classe se formou inicialmente com homens da região. A 

cidade do Rio representava o principal mercado de consumo do país e os hábitos de 

consumo de seus habitantes se haviam transformado substancialmente a partir da 

chegada da corte portuguesa. O abastecimento desse mercado passou a constituir a 

principal atividade econômica dos núcleos de população rural que se haviam localizado 

no sul da província de Minas como reflexo da expansão da mineração. O comércio de 

gêneros e de animais para o transporte desses constituía nessa parte do país a base de 

uma atividade econômica de certa importância, e deu origem à formação de um grupo de 

empresários comerciais locais. Muitos desses homens, que haviam acumulado alguns 

capitais no comércio e transporte de gêneros e de café, passaram a interessar-se pela 

produção deste, vindo a constituir a vanguarda da expansão cafeeira (FURTADO, 1959, 

p. 117). 

  

 Outro fato de importância sobre a economia cafeeira e sua classe empresária, é de que 

diferentemente do que se observada na região do Nordeste com a produção do açúcar, esta classe 

toma consciência da importância de participação no processo produtivo e comercial completo da 

cultura do café, ou seja, constroem e influenciam toda a cadeia produtiva do café, tornando-se 

responsáveis diretos pelas políticas comerciais, chegando inclusive a influenciar as decisões do 

recém instalado governo. Conforme aponta FURTADO (1959), a subordinação da estrutura 

política em prol dos interesses econômicos das classes empresariais, em especial do café, torna-se 

característica da economia brasileira, se perpetuando nas décadas seguintes. Com advento da 

constituição da República e descentralização do poder, ganha tração o movimento de pressão e 

influência de grupos econômicos locais frente as decisões governamentais. Todos esses 

elementos permitiram êxito da economia cafeeira em sua primeira fase, até meados dos anos 

1870, quando já era possível por parte dos produtores o autofinanciamento de suas produções 

através da utilização dos excedentes de capital decorrentes das produções anteriores, que geravam 

a expansão e crescimento da economia brasileira e cafeeira.  
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 O processo produtivo da segunda etapa de expansão cafeeira era atendido com a larga 

disponibilidade de terras na região Sudeste, bem como vultoso volume de capital para reinversão 

nas plantações de café, derivado da própria renda gerada pela exportação do café. O único 

entrave ao crescimento da economia cafeeira que se avistava, estava delimitado pela questão da 

mão de obra. Durante a etapa posterior de crescimento econômico no Brasil determinado pela 

exportação do café, houve aumento da procura por mão de obra escrava, porém com a proibição 

do tráfico internacional de escravos desde 1850, as necessidades de mão de obra precisavam ser 

supridas pela disponibilidade local de força de trabalho. Como consequência, observou-se um 

movimento significativo da mão de obra escrava ocupada na região Nordeste para a região 

Sudeste. A região produtora de algodão localizada no atual Maranhão sofrera fortemente o 

impacto dessa movimentação, assim como parte dos engenhos de açúcar instalados no Nordeste. 

Outro resultado direto dessa nova dinâmica da utilização do fator de produção trabalho, foi o 

encarecimento dos preços dos escravos no mercado interno, afetando as estruturas de custos 

básicas da economia do açúcar, diminuindo sua rentabilidade e portanto amplificando o hiato 

produtivo existente entre a região Nordeste e Sudeste do Brasil, resultando em maiores níveis de 

desigualdade social e de renda.  

 

 Resumidamente, a região Nordeste apresentou nos séculos iniciais após o início da 

colonização portuguesa importante crescimento econômico, constituindo as primeiras atividades 

econômicas do território brasileiro, baseados principalmente na monocultura do açúcar e a 

dispersa pecuária de subsistência. Verificou-se uma sucesso passageiro da economia açucareira a 

partir do século XVII, porém tal renda e riqueza gerada não foram redirecionadas à outros setores 

da economia, em função da inexistência de um mercado interno e também devido aos interesses 

particularistas dos senhores de engenho. Note-se que os excedentes do capital advindos da 

economia açucareira eram reaplicados na mesma, dado sua rentabilidade razoável e escassas 

alternativas de inversão. As implicações diretas, que se perpetuaram nos séculos seguintes, foram 

as de que não existiram relações de produção pré capitalistas na região Nordeste, devido 

principalmente a ausência de um fluxo monetário, na qual os gastos em consumo e investimento 

internos fossem capaz de expandir o crescimento de modo autossustentado, além disso, as débeis 

relações capitalistas por assim dizer, entre os escravos que eram superexplorados e os senhores de 
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engenho que concentravam terras e poderes, determinaram a intensificação do processo de 

desigualdade de renda e baixa diversificação da economia desta região. Do ponto de vista 

territorial, a pecuária interiorizou-se, permitindo o avanço e delimitação do espaço geográfico do 

Nordeste, pulverizando a população nordestina em pequenas unidades, com baixo nível de 

produtividade, caracterizados como unidades que produziam o mínimo para sobrevivência. As 

inflexões na qual passaram a economia brasileira, primeiro com o ciclo de ouro e numa fase 

posterior com a primeira etapa do ciclo do café, drenaram os escassos recursos da região 

Nordeste, sobretudo expressiva quantidade de mão de obra, afetando negativamente a 

rentabilidade das atividades preexistentes, o que generalizou a baixa produtividade e economia de 

subsistência da região. Sob a ótica da política, pouco interessou aos donos de engenho a 

organização de seus interesses, de modo que os retornos oriundos da plantação do açúcar os 

satisfaziam de modo tal, que não se inclinaram a compreender a totalidade do processo 

produtivo-comercial, limitando claramente as potencialidades dos ganhos de longo prazo e 

efeitos positivos de encadeamento na economia com este produto. É desta forma, com baixíssimo 

nível de produtividade, desorganizada classe produtiva e intensa desigualdade social, que o 

Nordeste inicia o século XX. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

 

1.2. Arquipélagos econômicos e dinâmica regional no início do século XX 

 

Conforme observa NEGRI (1994), o período em que o economia brasileira atravessou os 

choques externos causados pela Grande Depressão, demarcou o nascimento do capitalismo 

brasileiro, de modo que este nascimento está intimamente ligado à acumulação de capital da 

economia cafeeira. Até então, o que se observara era a existência de polos primários-exportadores 

nas regiões, que configuraram o espaço territorial brasileiro, não possuindo vínculos econômicos 

diretos entre si.  

 

A economia açucareira, inicialmente interligava-se com a Metrópole para efetivação da sua 

comercialização durante os séculos anteriores. A economia mineira, drenou os recursos naturais 

da região atual de Minas Gerais, com espasmos limitados de acumulo de recursos no interior do 

país, sobretudo pela rápida ligação comercial que esta economia permitiu com a região Sul e 

Nordeste, na comercialização de gado e mulas. Porém, com a derrocada abrupta da economia 

mineira, esta conexão comercial entre as regiões brasileiras deixou de existir, isolando-as 

novamente. O ciclo do café na sua etapa inicial, datada do início do século XIX até o ano de 

1850, permitiu o ensaio de uma frágil relação econômica entre a região do café, localizada 

próximo ao Rio de Janeiro e as esparsas regiões pecuaristas localizadas ao Sul de Minas Gerais. 

Num momento posterior, o ciclo da borracha e cacau também surgiram como produtos relevantes 

na pauta exportadora brasileira, respondendo diretamente a demanda internacional, influenciado 

por exemplo pelo advento da indústria automobilística. O que se tem em comum entre estas fases 

da economia brasileira e ciclos específicos, é de que a via para acumulação do capital se dava 

pelo comércio internacional, sendo portanto frágeis ao expor-se aos sabores das necessidades 

internacionais. A renda gerada era proporcional ao volume e preço dos produtos exportados, não 

existindo uma consistente interdependência entre os as regiões do ponto de vista econômico até o 

início do século XX. A que pese comentar, vale mencionar as dificuldades de interligação e 

transporte territorial entre as diversas regiões brasileiras, dado o vasto espaço geográfico, que 

implicava numa reduzida, quase inexistente, mobilidade nos transportes inter-regionais, 

constituindo uma barreira adicional à integração. 
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A integração das regiões em um mercado nacional só foi possível a partir da segunda etapa 

da expansão do café, na qual foram demandados em vultuosos volumes todos os fatores 

necessários à reprodução da economia cafeeira, quais sejam: mão de obra, modernização dos 

transportes de modo a permitir a redução dos custos das transações, importação de bens de capital 

para as indústrias básicas incipientes, entre outros. A intensificação dessa integração do mercado 

nacional, é ampliada nos momentos de limitada capacidade importadora, seja na Primeira Guerra 

Mundial ou no final da década de 1920 com a Grande Depressão, de modo que se observara 

agora a oportunidade de produzir bens anteriormente importados, dentro do território nacional, o 

que permitiu maior conectividade econômica e intercâmbio entre as regiões brasileiras.  

 

Antes do ano de 1929, São Paulo já concentrava pouco mais de um terço da indústria 

brasileira (CANO 1981), bem como diversificada agricultura para atendimento as necessidades 

das populações locais. Ademais, diferentemente do que ocorrera com a região Nordeste com suas 

débeis relações sociais e econômicas, em São Paulo dado a dinâmica oriunda do empresariado do 

café e a mão de obra assalariada, bem como os incrementos produtivos gerados pelas benfeitorias 

em infraestrutura e investimentos em bens de capital, foi possível lograr as relações de produção 

a um nível consistente com o praticado nas economias desenvolvidas, relações estas assim 

chamadas de relações capitalistas. Os choques externos que limitavam a capacidade importadora 

do Brasil, demandaram internamente respostas, com a substituição parcial das importações por 

produtos produzidos internamente. Tal resposta, variou de grau e intensidade de acordo com cada 

região do país, sendo que São Paulo, principalmente pelos elementos citados anteriormente, 

estava mais preparada para incorporação dos benefícios dessa internalização da acumulação do 

capital. Diferente de São Paulo, a região Nordeste apresentou limitada capacidade de resposta aos 

choques externos, ocupando papel periférico no processo de internalização da reprodução do 

capital na economia brasileira.  
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Conforme observou Cano a respeito da dinâmica entre as regiões na fase inicial de integração 

econômica e o papel da região Nordeste: 

 

A partir daí a periferia teve que se ajustar a uma nova regra do jogo: se possível, a 

além de sua antiga vinculação exportadora com o mercado internacional de produtos 

primários, funcionar como economia complementar ao polo, com mínimas chances de 

com ele competir. Em síntese, a partir daquele momento, era a economia de São Paulo 

que passava a promover a integração do mercado nacional, de forma crescente e 

expressiva, tornando-se o centro de decisão maior da acumulação de capital do país. 

(CANO, 1981, p.43). 

 

As vantagens produtivas preexistentes da região Sudeste antes do início da substituição de 

importações, bem como a acumulação prévia do capital ocorrida com a expansão do ciclo do 

café, colocaram a região em destaque no incipiente processo de industrialização brasileira, 

permitindo a absorção dos benefícios iniciais deste processo, como crescimento econômico 

acelerado, generalização dos aumentos de produtividade e consequentemente aumento do bem 

estar social de sua população. O ponto de partida de internalização dos impulsos econômicos 

através da industrialização, colocou a região Nordeste em posição secundária, respondendo 

basicamente ao centro dinâmico localizado no Sudeste.  A rigor, a origem dos impulsos iniciais 

da industrialização emergiram do capital acumulado no ciclo do café, que permitiu afluxo de 

recursos deste setor originário para os demais setores crescentes da economia, como os bancos, 

comércios e industrias básicas, retroalimentando o processo de acumulação de capital, 

concentrado na região de São Paulo, excluindo portanto o Nordeste da fase inicial de 

internalização do motor de crescimento da economia via industrialização. 

 

Conforme apontamos anteriormente, a generalização da baixa produtividade foi uma 

característica central da economia nordestina desde sua fundação. No final do século XIX 

existiam três atividades econômicas relevantes na região: o açúcar, algodão e a pecuária. O 

açúcar ainda era o produto predominante na pauta exportadora nordestina, sendo a principal fonte 

de renda da região. A transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado se deu de maneira 

precária no Nordeste, dado as particularidades no que diz respeito a concentração da propriedade 

e da renda, não chegando a configurar relações capitalistas de produção. Do ponto de vista 
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demográfico, a pecuária de subsistência permitiu a concentração e reprodução das populações 

nordestinas, aumentando a oferta de mão de obra nos períodos subsequentes, o que teria papel 

importante no século XX. De acordo com Cano: 

 

A pecuária, tendo em vista sua possibilidade de poder contar com acumulação 

endógena e a despeito de prolongada crise da economia açucareira, proporcionou a 

gravitação, dentro de suas próprias terras, de imenso contingente demográfico que, dada 

a possibilidade dessa oferta de alimentos (pecuária e agricultura de subsistência), 

permitiu a manutenção e reprodução de grande reservatório de mão de obra nacional, 

como mostrou Furtado. (CANO,1981, p. 45). 

 

 A sobrevivência da cultura do açúcar na economia nordestina em etapas posteriores, 

estava relacionada a importância relativa que o café começava a ter na economia brasileira, dado 

a complementariedade entre estes dois produtos. Assim como o açúcar, o algodão já no findar do 

século XIX, ganha novamente importância devido a nascente indústria têxtil localizada no 

Sudeste. O que se verifica nas décadas seguintes, com o sólido crescimento econômico na região 

Sudeste e intensificação da reprodução do capital oriundo do complexo cafeeiro, é que São Paulo 

ultrapassa a região Nordeste na produção de açúcar e algodão, vis a vis a necessidade de 

suprimento da cultura do café e expansão das indústrias têxteis respectivamente. A concentração 

fundiária, as débeis relações capitalistas de produção e o limitado alcance das duas principais 

atividades econômicas da região Nordeste, tanto no mercado internacional quanto no nacional, 

colocaram a região numa posição marginalizada, mesmo com significativa parte da população 

dispersa em seu território. Os impactos desse movimento da economia nordestina em seu 

processo de industrialização foram negativos, limitando a sua capacidade de colher os benefícios 

do aumento da produtividade na economia. 
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1.3. Ponto de inflexão no desenvolvimento econômico brasileiro a partir de 1930 

 

Segundo BRESSER-PEREIRA (2006), o desenvolvimento econômico é caracterizado pelo 

aumento sistemático da produtividade ou renda por habitante, intensificando o processo de 

acumulação de capital e incorporação do progresso técnico, de modo que o atingimento de certo 

grau de maturidade do processo de desenvolvimento, permita sua auto reprodução dado as 

estruturas e características do capitalismo.  A capacidade de reprodução do capital e 

interiorização do progresso técnico, são pilares fundamentais para compreensão do processo de 

desenvolvimento, e neste sentido, exploraremos estes dois pilares na tentativa de explicar como 

ocorrera a mudança observada na economia brasileira a partir dos anos 1930, de uma economia 

primário-exportadora para uma economia em fase de industrialização, reportando 

consequentemente expressivos aumentos no nível geral de produtividade. 

 

Cabe destacar a importância de uma estratégia nacional em prol do desenvolvimento 

econômico e social, formada por interesses claros, de modo que se faz necessário a tomada de 

consciência de uma determinada classe, no caso especifico brasileiro da classe empresária, a 

favor da construção de objetivos de médio e longo prazo. Bresser-Pereira observa que: 

 

O crescimento da produtividade de um país depende, diretamente, da acumulação 

de capital e da incorporação de progresso técnico à produção. Investimento e progresso 

técnico, por sua vez, dependem, em geral, da qualidade das instituições formais 

(políticas, leis) e informais (práticas sociais ou usos e costumes) que cada sociedade 

nacional estiver adotando. Quando uma sociedade é capaz de conformar essas 

instituições e políticas econômicas para que elas assumam o caráter de uma estratégia 

nacional de competição internacional, aumenta a probabilidade de que as taxas de 

desenvolvimento sejam mais altas. (BRESSER PEREIRA 2006, p. 2). 

 

 

O Estado assume papel importante no processo de desenvolvimento, de modo que parte da 

mudança do padrão de desenvolvimento brasileiro observado nas décadas iniciais do século XX é 

explicado pelas pressões políticas exercidas pelas classes empresariais, que capturam 

formalmente o poder político para si. Do ponto de vista da dinâmica internacional e o conceito de 



 

29 

 

 

desenvolvimento, cabe mencionar os escritos da Comissão Especial para América Latina 

(CEPAL) datados no início de 1951, que classificam o desenvolvimento nas regiões periféricas, 

como é o caso brasileiro, como uma simples extensão da dinâmica internacional das novas 

formas de produção capitalista, ou seja, o desenvolvimento periférico responde às decisões 

tomadas nas economias desenvolvidas, com os benefícios de transbordamento dos aumentos de 

produtividade chegando marginalmente aos países periféricos, não permitindo portanto à estas 

regiões, lograr êxito na completude de seu processo de desenvolvimento, sendo meras economias 

complementares às economias centrais. (DE MELLO, 2009) observa que dado a natureza 

primário-exportadora da economia brasileira, esta não é capaz de controlar a dinâmica de seu 

próprio crescimento, dependendo única e exclusivamente das necessidades do centro do sistema. 

Portanto nesta corrente de pensamento econômico cepalina, a própria dinâmica do 

desenvolvimento global tende a replicar as desigualdades entre os países e também internamente 

entre suas regiões, concentrando os benefícios desse movimento de desenvolvimento nas regiões 

centrais. No caso brasileiro, significou que o desenvolvimento econômico e social observado a 

partir do século XX, concentrou-se na região Sudeste, notadamente no estado de São Paulo. 

 

A industrialização, devido a suas idiossincrasias, intensificava o processo de divisão de 

trabalho, tão importante para o aumento da produtividade, que por sua vez permitia aos 

empresários e trabalhadores alcançar um nível superior de renda, melhorando as condições de 

vida destes. (DE MELLO,2009, p. 24) observa que a industrialização cumpre papel importante 

para constituição de uma identidade de Nação, com ela, cria-se a possibilidade de reverter a 

situação econômica do país a partir de 1929, com uma espécie de desenvolvimento para dentro, 

dado que o centro dinamizador da economia fora deslocado da demanda externa para a demanda 

local, sendo o investimento o principal fator que passa a explicar os limites e possibilidades do 

desenvolvimento econômico em sua completude. Para PREBISCH (1961), a industrialização é a 

única via que os países periféricos têm, para capturar os benefícios do desenvolvimento 

econômico.  

 

Do ponto de vista prático, no período anterior ao ano de 1929, FURTADO (1959) observa 

que a defesa dos interesses do setor cafeeiro nas décadas iniciais do século XX, com advento do 

convenio de Taubaté, implicou numa dinâmica cambial favorável a internalização da acumulação 



 

30 

 

 

do capital, da seguinte maneira: com as forçadas desvalorizações cambiais, criou-se uma barreira 

às importações, tornando-as mais caras e inacessíveis, criando incentivos para os produtores 

locais ofertarem estes produtos anteriormente importados. A paulatina diminuição do coeficiente 

de importações, favorecia a reprodução e ampliação da renda no país e portanto aumento do 

consumo e investimento. Essa diminuição do coeficiente de importações, relação entre o total 

importado sobre a renda total, implica num redirecionamento dos recursos antes empregados em 

produtos importados, para agora consumo dos produtos locais. Furtado comenta a respeito da 

mudança do padrão de acumulação de capital observado no período: 

 

Depreende-se facilmente a importância crescente que, como elemento dinâmico, irá 

logrando a procura interna nessa etapa de depressão. Ao manter-se a procura interna com 

maior firmeza que a externa, o setor que produzia para o mercado interno passa a 

oferecer melhores oportunidades de inversão que o setor exportador. Cria-se, em 

consequência, uma situação praticamente nova na economia brasileira, que era a 

preponderância do setor ligado ao mercado interno no processo de formação de capital. 

(FURTADO, 1959, p. 248). 

 

O avanço da internalização do processo de acumulação do capital, seguiu-se através de 

incrementos na rentabilidade destes produtos produzidos localmente, face a diminuição da 

rentabilidade do setor agroexportador, com o café diminuindo sua participação no produto total 

durante toda a década de 1930 e 1940. Tal é o ponto de inflexão do desenvolvimento brasileiro, 

que agora passa a incorporar os benefícios oriundos do aumento sistemático da produtividade, 

através de seu mercado interno.  

 

Houve, a partir de 1930, sobretudo na região de São Paulo, um aproveitamento das então 

indústrias instaladas no final do século XIX e início do século XX, principalmente indústrias 

têxteis, de modo que a capacidade ociosa fora preenchida, aumentando ainda mais a rentabilidade 

de capital. Por outro lado, ainda existiam limitações no crescimento dessas novas indústrias, a 

principal delas, a inexistência de uma indústria de bens de capital no Brasil, que implicava na 

busca desses bens no mercado internacional, através das importações. Apesar de configurar uma 

barreira na etapa inicial da industrialização, tal limitação estimulou a formação de indústrias de 

bens de capital no território nacional, dado o aumento do preços destes equipamentos no exterior 
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em função das desvalorizações cambiais. Desta forma, o Brasil passou a produzir os materiais 

necessários à expansão da sua estrutura produtiva a partir principalmente da década de 1930.  

 

Sobre o processo de ampliação do mercado interno, cabe notar que na fase anterior da 

economia, de expansão via exportação de produtos agrícolas, a renda gerada pelas exportações 

parcialmente compunha a massa de salários da população, não possibilitando a criação de um 

mercado interno. Para FURTADO (1959), a mudança no padrão de acumulação de capital a partir 

de 1930, é reflexo direto da crise cafeeira, bem como sua política de defesa. A manutenção do 

nível de renda do setor exportador mesmo após a chegada da crise, com o mecanismo vigente de 

depreciação cambial, combinado com a contrapartida de aumento do preço das importações, 

culminou no aproveitamento das indústrias instaladas nos anos anteriores na região de São Paulo, 

inclusive algumas indústrias de bens de capital, o que possibilitou o setor industrial assumir o 

papel de fator central de geração de renda e reprodução do capital na economia brasileira.  A 

integração econômica e territorial das regiões brasileiras foi consequência deste evento, da 

mudança do padrão de acumulação de capital, que altera-se do setor agroexportador para o setor 

interno industrial. Agora o que se observara no Nordeste por exemplo, era a importação de 

produtos manufaturados da região Sudeste, que por sua vez, demandaria produtos e matérias 

primas da região Nordeste, dinamizando as relações econômicas regionais, com papel central do 

estado de São Paulo.  
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Capítulo 2 - Modelo de acumulação de capital e industrialização 

 

2.1.   Características e dinâmica dos fatores de produção no Nordeste e Sudeste 

 

Durante as primeiras décadas do século XX a região Nordeste ainda sofria os retrocessos 

originados pela derrocada do cultivo e comercialização do açúcar e algodão nos séculos 

anteriores, sendo que estes produtos apresentavam baixa rentabilidade em função dos menores 

preços no mercado internacional. As bases da reprodução da economia açucareira, continuam 

escravistas até a Abolição em 1888, bem como caracterizada pela intensa concentração da 

propriedade e da renda, de modo que a transição do trabalho escravo para o livre, deu-se de 

maneira incompleta, impossibilitando o alcance de um nível razoável de relação de produção 

capitalista na região. Em relação a produção do algodão, apesar do aumento da procura 

internacional pelo produto, o Estados Unidos já nas primeiras décadas do século respondia pela 

maior parte da oferta deste produto, com elevados níveis de produtividade, não permitindo que a 

economia nordestina lograsse grandes resultados com a exportação deste produto. Por fim, a 

pecuária, constituiu apenas a base de sobrevivência e reprodução da população local, 

caracterizando junto com a agricultura local, atividade econômica de subsistência, o que permitiu 

a expansão demográfica dentro do território nordestino.   

 

Nas etapas subsequentes, com o início de ruptura dos arquipélagos econômicos, as recém 

implementadas economias do café no Sudeste e indústria têxtil no Rio de Janeiro, possibilitaram 

a criação de novos mercados para os principais produtos nordestinos, ainda que de maneira pouco 

significativa dado o baixo nível de preços do açúcar e algodão. Denota-se daí que nas primeiras 

décadas do século XX, a base econômica do Nordeste estava concentrada em atividades 

primário-exportadores de baixo valor agregado, com geração de excedentes limitado, dado o 

caráter de subsistência das atividades. As relações sociais e de produção notadamente desiguais, 

não permitiram a constituição de um mercado consumidor local expressivo, o que implicava 

numa reprodução do capital quase que inexistente na região, permanecendo os traços arcaicos e 

de estagnação econômica na região.  
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Apesar disto, o pequeno acumulo de capital anterior, permitiu que a partir de 1900 se 

observasse principalmente no estado da Bahia, a instalação de indústrias têxteis com capital 

oriundo dos proprietários dos grandes latifúndios, que direcionavam a maioria de sua produção 

para o atual estado do Rio de Janeiro, dado as peculiaridades daquela região. CANO (1981) 

calcula que em 1907, o produto total destas industrias de produção de tecido nordestinas, 

perfaziam 17% da produção industrial brasileira, o que em certo sentido era um número 

expressivo, apesar de que 40% da população brasileira estava localizada no Nordeste. Nas 

décadas seguintes ocorreram sucessivos movimentos de perca relativa da participação do 

Nordeste no total da produção industrial nacional. Cabe ainda destacar que, com a mudança da 

dinâmica econômica brasileira na década de 1930, e devido a acumulação prévia de capital e 

fatores de produção, o estado de São Paulo desponta como principal agente industrial e aprimora 

o seu processo de diversificação na agricultura, produzindo já a época volume extraordinário de 

açúcar e algodão, impactando frontalmente a economia nordestina. 

 

Se decompormos o processo produtivo da economia nordestina, notadamente focado nas 

atividades primário-exportadoras, chegaremos nas seguintes constatações: do ponto de vista do 

capital acumulado, a origem deu-se principalmente da economia do açúcar, de modo que os 

excedentes gerados estavam concentradas em poucas mãos. Além disso, a inexistência de um 

mercado local na região, bem como a falta de dinâmica e opção viável de investimento, causava 

um ciclo vicioso de geração de capital agricultor-mercantil na economia açucareira, que seria 

reaplicado novamente neste mesmo setor, repetindo continuamente o padrão de acumulação de 

capital estabelecido na região.  A despeito da mão de obra local, o século XX fora uma extensão 

do modo de trabalho escravista praticado nos séculos anteriores para o Nordeste, de modo que a 

concentração de renda e poder de decisão na mão de poucos, minavam as possibilidades de uma 

relação capitalista razoável, não sendo possível para os novos trabalhadores livres, alcançar 

salário que permitisse lograr ascensão social. Ademais, essa falta de dinâmica e profundidade do 

mercado de trabalho nordestino, não permitiu o estabelecimento de um mercado consumidor 

robusto, sendo basicamente composto por culturas de subsistência, com sua população dispersa 

no seu amplo território.  O volume elevado de mão de obra disponível, implicava em menores 

patamares de remuneração do trabalho, reproduzindo as diferenças entre a renda dos produtores e 

trabalhadores, aumentando ainda mais a desigualdade. Do ponto de vista da utilização econômica 
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das terras nordestinas, observara-se uma estrutura altamente concentrada, em função da 

existência dos grandes latifúndios para cultivo do açúcar. A adoção de medidas que aumentassem 

a produtividade dessas terras por parte dos empresários e governo, eram praticamente 

inexistentes. Complementando a análise dos fatores de produção, excetuando a instalação das 

indústrias têxteis na região, na qual foram importadas as mesmas técnicas de produção utilizadas 

no exterior, o caráter arcaico da economia nordestina, não permitiu a incorporação da tecnologia 

de produção mais avançada nas suas industrias têxteis, o que limitou o aumento da produtividade. 

O reflexo direto disso, além das questões distributivas citadas, é de que o ritmo de crescimento 

econômico e industrial a partir de 1930 na região Nordeste, se descola consideravelmente do 

ritmo alcançado pelos estados do Sul e Sudeste, auferindo um crescimento importante ano a ano, 

dado a baixa base de comparação dos anos anteriores, porém a um ritmo inferior à média 

nacional, o que coloca a região como coadjuvante no processo de industrialização e 

desenvolvimento econômico brasileiro observado no século passado. 

 

Diferentemente da secular estagnação economia nordestina, no Sudeste, sobretudo no 

estado de São Paulo, o complexo cafeeiro permitiu a criação de uma nova dinâmica na economia 

brasileira, desde sua fase de expansão com a incorporação de melhorias na infraestrutura visando 

diminuição dos custos de transporte. A redução dos custos produtivos durante o século XIX, 

somado ao cenário internacional favorável durante boa parte do século para exportação do 

produto, tornaram o cultivo e comercialização do café a principal atividade econômica brasileira 

durante praticamente cem anos. Em que pese as necessidades de fatores de produção, a ampla 

disponibilidade de terras e significativo volume de capital oriundo das safras anteriores, 

estimulavam ainda mais as reinversões nesta atividade. Sobre a mão de obra, durante a primeira 

fase de expansão cafeeira, fora utilizada massivamente a mão de obra escrava, incluindo ai a mão 

de obra emigrada das demais regiões brasileiras, pressionando para cima os preços dos escravos 

na economia como um todo.  

 

No auge do sucesso cafeeiro, o único entrave que seria necessário contornar para 

aumentar ainda mais o processo de reprodução do capital mercantil-comercial, era justamente a 

questão da mão de obra, que fora resolvido com o fluxo imigratório expressivo a partir do final 

do século XIX.  Cano observa o seguinte:  
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Como acumular mais capital no café, no entanto, se um dos elementos 

fundamentais para isso – a mão de obra – estava com preços altíssimos e era escassa, 

dado o término do tráfico negreiro? A solução não tardou. Capitalistas e principalmente 

o Estado organizaram e financiaram os serviços de imigração. Favoravelmente a essa 

intenção, os fatores de expulsão de mão-de-obra na Europa eram positivos, ao mesmo 

tempo que os de atração dos Estados Unidos e Argentina, que eram os maiores 

receptores de imigrantes, diminuíam, facultado, assim, a possibilidade concreta de 

realizar no Brasil, substancial entrada de imigrantes, principalmente para São Paulo. 

(CANO, 1981, p. 56). 

 

 Esse movimento de imigração estrangeira ocorrera graças a disponibilidade de capital 

preexistente, bem como apoio explícito do Estado que se vira controlado pelos interesses do café. 

Dessa maneira, o problema da mão de obra foi resolvido. As consequências desse incremento de 

população geravam efeitos positivos para o complexo cafeeiro, ao pressionar a média salarial 

para baixo, bem como possibilitar a alocação de mão de obra em outras atividades ligadas à 

urbanização, adicionalmente, expandia-se os limites do mercado consumidor local, dado a 

ampliação das necessidades da população. CANO (1981) sinaliza em seu trabalho que a 

resolução deste problema, libertou a acumulação do capital cafeeiro, permitindo a sua ampliação 

e reprodução nos novos setores da economia: comércio, eletricidade, bancos e industrias. O 

padrão de acumulação desta forma se diversifica, ganhando traços do capitalismo praticado nos 

países mais avançados à época.  

  

O principal efeito dessa ampliada reprodução do capital na região Sudeste, era a de que 

com os excedentes gerados pelo comércio do café, abriram-se novas oportunidades de 

investimentos para os empresários, que passavam a compreender as oportunidades existentes na 

produção de bens e serviços para população local, que naquele momento acelerava o processo de 

urbanização. Sendo assim, já nas primeiras décadas do século XX, observa-se um movimento de 

crescimento dos investimentos no ramo industrial, sendo que já em 1919, São Paulo responde por 

31% da produção industrial, mesmo com participação de sua população a cerca de 13% do total. 
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Com advento da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), as exportações minguaram face o 

envolvimento das nações desenvolvidas na guerra, o que causava sérios problemas para economia 

brasileira, sobretudo a nordestina caracterizada pela baixa diversificação. Pelo lado das 

importações, principalmente de alimentos e bens de produção, não foi possível suprir as 

necessidades locais baseadas nestes produtos dado as claras limitações impostas ao comércio 

internacional. Desta forma, em função da conjuntura econômica internacional, São Paulo 

aproveitou o momento para ampliar a reprodução de capital através da diversificada agricultura e 

exportação de bens industriais para as demais regiões brasileiras. Esse processo forçou o início de 

integração econômica das diversas regiões do Brasil. Na década seguinte, com o 

reestabelecimento do comércio exterior, São Paulo intensifica o processo ampliação da 

capacidade produtiva de suas industrias através da utilização do capital acumulado no ciclo 

anterior, o que posiciona a região à frente das demais no que se refere ao processo de 

industrialização. Ademais, o ingresso de capital estrangeiro durante a década de 1920 sinalizou 

marco importante do desenvolvimento econômico do Sudeste, principalmente em São Paulo. 

Como trabalhado nos tópicos anteriores, o choque externo ocorrido após o ano de 1929, 

reorientou a economia brasileira, que passa a ter como motor dinâmico o seu mercado interno, 

pautado pela expansão da industrialização.  

 

Ampliando a análise a respeito dos fatores de produção na região de São Paulo, do ponto 

de vista do uso econômico das terras, nota-se inicialmente a ocupação e inversão de capital nas 

mesmas para fins de cultivo do café. Com o movimento de urbanização, as terras foram ocupadas 

com maior densidade pela chegada dos trabalhadores, aumentando as necessidades de expansão a 

agricultura local, bem como a demanda por produtos não duráveis e serviços. Na etapa seguinte, 

diferente do que se observou na região Nordeste na qual a fase inicial de instalação de indústrias 

ocorrera através de um elevado grau de concentração fundiária, em São Paulo, as recém 

implantadas industrias, se adequavam às características particulares de seus respectivos 

mercados, sendo compatível com o capitalismo praticado nas economias desenvolvidas, 

priorizando a utilização eficiente dos espaços, o que determinaria maiores retornos sobre as 

porções de terra ocupada. Sob a ótica do trabalho, a elevada produtividade da economia cafeeira e 

seus setores adjacentes, propiciaram aos trabalhadores maiores níveis salariais relativamente às 

demais regiões, apesar da elevada competição no mercado de trabalho, dado que este seria 
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composto pelo agrupamento dos antigos escravos, população local e quantidade expressiva de 

imigrantes. O efeito direto desse robusto mercado de trabalho em São Paulo, era de que para os 

produtores e empresários, o custo unitário da mão de obra era menor, permitindo a flexibilização 

dos salários em função das variações dos ciclos econômicos produtivos, ou seja, numa situação 

de crise da economia cafeeira por exemplo, dado a elevada oferta de trabalho, seria possível 

pressionar os salários para baixo, reduzindo os custos, preservando com isso a rentabilidade do 

negócio. Esse mecanismo foi de fundamental importância para amortecimento dos impactos 

negativos nos diversos setores da economia de São Paulo, sendo traço importante do seu 

capitalismo em fase inicial. Outro elemento a ser considerado sobre as relações trabalhistas, é de 

que em São Paulo, a reprodução do trabalho se dava via troca monetária e com relação social 

impessoal, o que implicava em relações sólidas do ponto de vista capitalista, além de permitir a 

formação de uma massa salarial, que compunha a demanda dos mercados locais, 

retroalimentando o processo de crescimento dessa região.  

 

Finalizando, a posse do capital acumulado da economia cafeeira principalmente no século 

XIX e suas modernas relações de trabalho, permitiram São Paulo se adiantar no processo de 

industrialização. Os efeitos de encadeamento dos setores gerados pelo complexo cafeeiro, 

criaram uma dinâmica totalmente diferente do que ocorrera em períodos anteriores, desta vez, a 

atividade econômica possibilitava a irradiação de seus benefícios para outros setores, alterando o 

padrão de acumulação do capital. As reações da economia paulista à crise cafeeira no final do 

século XIX e a forma com que conduziu suas atividades durante a Primeira Guerra Mundial, 

ditaram um novo ritmo de investimentos com capital originado do setor cafeeiro, resultando na 

ampliação do setor agricultor da região, face a demanda crescente por alimentos, bem como a 

implementação de indústrias de bens não duráveis, notadamente indústrias têxteis e alimentação. 

O capital gerado nos ciclos econômicos anteriores à 1929, posicionaram São Paulo a frente das 

demais regiões, o que significou durante a quase totalidade do século XX até os dias de hoje, o 

predomínio industrial e financeiro da região, se tornando o motor da economia brasileira.  
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2.2.  Importância do governo e grupos regionais na criação das políticas econômicas 

durante a fase inicial de industrialização  

 

 Com o advento da Proclamação da República em 1889 e o pacto federativo, os estados 

brasileiros passam a possuir maior importância na construção e dinâmica das políticas 

econômicas de âmbito nacional. A Política dos Governadores, como é assim conhecida a aliança 

formada pelos interesses dos cafeicultores de São Paulo e pelos produtos de leite em Minas 

Gerais, representou a predominância do poder das oligarquias destes dois estados. A estratégia 

residia no fato de que à época, a escolha do presidente dar-se mediante ao voto dos governadores 

dos estados. Dessa forma, dado o grau de importância econômica e representatividade 

populacional, os estados de São Paulo e Minas Gerais ditaram as escolhas presidenciais e 

portanto o ritmo das políticas, face a não representação plena dos interesses dos demais estados 

brasileiros. Tal política perdurou durante os 40 anos seguintes, findando com o acirramento e 

divergência de interesses dos estados de São Paulo e Minas Gerais.   

 

 A capacidade financeira-econômica das aristocracias paulista e mineira, principalmente a 

de São Paulo que acumulava ganhos expressivos com a etapa de expansão cafeeira na segunda 

metade do século XIX, permitia o reconhecimento e certa legitimidade nacional de seus 

dirigentes. A política de defesa dos interesses do café, consolidou portanto o poder político, 

formando as oligarquias. As conexões destes interesses com o setor agroexportador eram diretas, 

os acordos de dívidas externas ocorreriam com frequência das décadas iniciais do século XX, em 

favor da renegociação dos financiamentos dos empreendimentos cafeeiros, sendo o custo destas 

iniciativas socializado com as demais regiões brasileiras através do aumento de impostos e 

diminuição dos gastos públicos. O pacto federalista desta forma logrou êxito exclusivamente aos 

estados oligarcas, principalmente os da região de São Paulo. O Nordeste fora marginalizado 

durante este processo, o que significa que a estagnação de sua estrutura produtiva e social, não foi 

tomada como problema a ser resolvido pelos governantes durante o início da República, 

reforçando a impossibilidade da região em integrar o movimento embrionário da industrialização 

brasileira. 
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 A despeito das políticas praticadas pela defesa do café, Furtado observa: 

 

Ora, conforme já vimos, a economia havia desenvolvido uma série de mecanismos pelos 

quais a classe dirigente cafeeira lograra transferir para o conjunto da coletividade o peso 

da carga nas quedas cíclicas anteriores.  

(FURTADO, 1959, p. 235).  

 

A dominância dos interesses do café paulista, garantiram o controle das políticas 

monetárias e cambial em prol destes interesses, bem como o estabelecimento do Convênio de 

Taubaté, que permitiu a manutenção artificial dos preços e rentabilidade do café. As sucessivas 

desvalorizações cambiais, que visavam tornam as exportações do café mais competitivas, bem 

como o financiamento das produções via crédito nacional e estrangeiro, impactavam os demais 

setores da economia em sentidos e intensidades diferentes. Desta forma, a captura do poder 

político pelos interesses locais durante a República Velha, admitia que a riqueza gerada pelas 

exportações se concentrassem na região Sudeste, que passa a investir massivamente na sua 

infraestrutura face o início de seu processo de urbanização. A amplitude das desigualdades 

regionais aumenta durante esta fase, dado que as demais regiões não participaram desse acumulo 

expressivo de capital e ampliação de investimentos. Ao Nordeste, cabia a manutenção de 

interesses políticos dispersos em seu território, sobretudo dos grandes latifundiários, que se 

satisfaziam com as divisas geradas pelo comércio exterior e transações isoladas inter-regionais, 

sendo que do ponto de vista de sua integração com as principais atividades econômicas, não 

houve esforço efetivo por parte do governo para sua inserção no ciclo inicial da industrialização 

brasileira.  

 

O desenvolvimento industrial brasileiro precisou de mudanças políticas significantes para 

seu avanço, seja durante o governo de Getúlio Vargas com a criação do arcabouço institucional 

das relações trabalhistas, ou ainda no importante governo do ponto de vista de investimentos em 

infraestrutura de Juscelino Kubistchek. No início da década de 1930 com a crise internacional 

instalada, fez-se necessário mudanças nas estruturas políticas e econômicas para o enfrentamento 

daquele período, visto que a economia fora atingida frontalmente pela diminuição da demanda 

externa pelo café. Face a este problema, iniciou-se o processo de substituição das importações, 

com a utilização à um maior nível de ocupação das industrias existentes no país, processo este 
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sustentado pelas iniciativas do estado no que se refere às políticas cambiais e tarifárias a partir 

daquela década. O modelo de acumulação da economia cafeeira entrava em decadência, dado o 

esgotamento do crédito externo, bem como a expressiva redução da demanda, limitando portanto 

o desenvolvimento econômico brasileiro pelas vias das exportações. A partir daí, o estado 

brasileiro assume papel central na determinação e construção de uma sistema de incentivos a 

favor da industrialização do país.  

 

Do ponto de vista governamental, no Governo Vargas criam-se os mecanismos de defesa 

dos interesses dos trabalhadores, com a Consolidação das Leis Trabalhistas e instituição do 

salário mínimo, que significaria a manutenção no nível de renda do mercado doméstico, tão 

importante para a sustentação da indústria e sua expansão nos períodos subsequentes. Mesmo nos 

anos anteriores ao estabelecimento deste arcabouço, já se verificava que a produção industrial 

ditava o ritmo de crescimento econômico do país, praticamente dobrando o seu volume de 

produção em 1935 quando comparada aos 10 anos anteriores. Formava-se então uma nova classe 

que conseguira converter o capital mercantil em capital industrial durantes as décadas de 1930 a 

1950, alterando o padrão e ritmo de acumulação de capital no país. A pressão política exercidas 

por esses grupos, o choque de interesses com as oligarquias primário-exportadores e o 

participação ativa do Estado brasileiro na condução das políticas econômicas, permitiram o 

avanço do processo de industrialização durante o século XX.  
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2.3.  Modelo de produção no Nordeste e Sudeste: semelhanças e diferenças 

 

 Conforme sintetiza (ZORZENON, Julho de 2012 pela Revista Expedições: Teoria da 

História e Historiografia) o subdesenvolvimento não deve ser compreendido como um estágio do 

desenvolvimento, tal fenômeno, é fruto de uma situação histórica particular, derivada da inserção 

dessas economias subdesenvolvidas numa posição acessória frente a consolidação capitalismo. 

Com a expansão marítima europeia a partir do século XVI inicia-se o processo de maturação do 

capitalismo, atingindo escala global com a Revolução Industrial.  No caso brasileiro, a economia 

durante mais de 300 anos operou de forma acessória a economia europeia, respondendo aos 

estímulos e interesses externos, durante os ciclos do açúcar e ouro principalmente.  

.  

 A despeito do fato de que as primeiras atividades econômicas no Brasil se iniciaram no 

atual Nordeste, pouca evolução social e econômica podemos observar durante séculos nesta 

região. A forma como as estruturas produtivas se engendraram, não permitiram que a economia 

nordestina desenvolvesse um grau de autonomia econômica, mesmo durante a primeira metade 

do século XX, onde as relações sociais refletiam as construções históricas dos séculos anteriores, 

vindo a constituir o que FURTADO (1959) classifica como setor arcaico da economia. As 

desigualdades de renda e posse de terra, colocavam os trabalhadores em posição frágil, de modo 

que não foi possível a consolidação de um mercado interno importante, mesmo com uma 

população elevada quando comparada às demais regiões brasileiras. Desta forma, durante os 

séculos iniciais da história brasileira, até o período da década de 1950, o Nordeste do ponto de 

vista econômico foi dinamizado por forças exógenas à sua região, seja inicialmente se reportando 

diretamente à Metrópole Portuguesa, seja no período moderno quando esta economia se ajusta às 

necessidades da região Sudeste, abastecendo a região com produtos primários e mão de obra. As 

possibilidades de comparação com o desenvolvimento da região Sudeste são limitadas, sendo um 

dos poucos pontos em comum, a fase colonial de sua existência até o final do século XIX, onde 

ambas as regiões eram notadamente primário-exportadoras e transacionavam exclusivamente 

com o exterior. As dinâmicas e capacidades das economias açucareira e cafeeira diferiam em 

muito, sobretudo, pelo caráter moderno da economia cafeeira principalmente na sua segunda 

etapa de expansão, que conseguiu consolidar relações impessoais de produção, bem como 

estimular a conscientização de classe do empresariado para defesa de seus interesses, o que 
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aumentava as possibilidades de retorno desse setor, expandindo o nível geral de renda da região. 

Contrário à economia da região Sudeste, a economia nordestina foi formada historicamente pelas 

relações arcaicas de produção, onde a troca monetária inexistência, dado sua característica de 

economia de subsistência principalmente com a pecuária, assim, concentrou-se terras e renda na 

mão de poucos, não sendo possível a formação de uma classe consciente de suas possibilidades a 

respeito do potencial econômico das atividades ali desenvolvidas.  

 

A posse do capital acumulado da economia cafeeira no século XIX e suas modernas 

relações de trabalho, permitiram São Paulo se adiantar no processo de industrialização. Os efeitos 

de encadeamento dos setores, gerados pelo complexo cafeeiro, criaram uma dinâmica totalmente 

diferente do que ocorrera em períodos anteriores na economia brasileira, desta vez, a atividade 

econômica possibilitava a irradiação de seus benefícios para outros setores, alterando o padrão de 

acumulação do capital. As reações da economia paulista à crise cafeeira no final do século XIX e 

a forma com que conduziu suas atividades durante a Primeira Guerra Mundial, ditaram um novo 

ritmo de investimentos com capital originado do setor cafeeiro, resultando na ampliação do setor 

agricultor da região, face a demanda crescente por alimentos, bem como a implementação de 

indústrias de bens não duráveis, notadamente indústrias têxteis e alimentação. O capital gerado 

nos ciclos econômicos anteriores à 1929, posicionaram São Paulo a frente das demais regiões, o 

que significou durante a quase totalidade do século XX até os dias de hoje, o predomínio 

industrial e financeiro da região, se tornando o motor da economia brasileira.  
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Capítulo 3 – Industrialização: análise comparada Nordeste e Sudeste  

 

3.1.  Características da industrialização brasileira (1930 – 1959) 

 

 Durante a década de 1930 até o ano de 1959, todas as regiões brasileiras cresceram 

industrialmente, apesar do crescimento desequilibrado entre regiões. Tal fase, ficou marcada na 

historiografia econômica como de industrialização restringida7 ou alternativamente, 

industrialização via substituição de importações. Restringida porque dependia das divisas geradas 

pelas exportações para continuidade do seu processo de reprodução, através da importação de 

bens de produção, que nesta primeira fase mostrava-se escasso no território brasileiro. Fica 

evidente que este processo gerava resultados importantes para a economia, porém ainda estava 

ancorada às expectativas do mercado internacional. Após 1956 o padrão de reprodução do capital 

industrial altera-se, sendo o setor de indústria pesada o novo motor da economia, respaldado em 

investimentos significativos do governo e empresariado em infraestrutura. Neste tópico, 

abordaremos em linhas gerais as características da industrialização brasileira durante sua fase 

inicial. 

 Já no ano de 1933 a economia brasileira recupera-se da Grande Depressão, na fase 

posterior a crise, com notável expansão da produção industrial, de modo que este setor agora 

define o padrão de acumulação da economia brasileira (CANO, 1981, p. 78). Cabe ressaltar que 

durante as décadas de 1930 e 1940, o cenário internacional de crise e a Segunda Guerra mundial, 

limitou sobremaneira a capacidade de importação, o que por um lado estimulava a produção 

industrial de bens locais, mas restringia os incrementos de investimentos em bens de capital 

importados, em resumo, o não atendimento das necessidades por produto no mercado 

internacional, significou para indústria estimulo fundamental no período. Como sinaliza Cano a 

respeito dos investimentos no setor produtivo industrial: 

 

    

 

 

 

                                                 
7 Compreende período de 1930 a 1955. Para ver mais em Tavares (1972) 
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É bom lembrar que a recuperação da economia, a partir de 1933, centrada como se viu 

na expansão industrial, prestou-se em grande medida a “enxugar” a capacidade ociosa da 

indústria, que se manifestaria já ao final da década anterior. O encurtamento da 

capacidade para importar, aliado à mudança de estrutura de preços relativos, que 

encarecera sobremodo os produtos importados, tornou o mercado nacional efetivamente 

cativo para a indústria nacional. (CANO, 1981, p. 79).  

 

 Do ponto de vista da composição da indústria nacional no período 1930-1955, a principal 

industrial fora a de bens não duráveis, notadamente as fábricas têxteis e de alimentos. Na 

sequência em termos de importância relativa, estavam as indústrias de bens intermediários e em 

menor magnitude, indústria de bens de capital. Durante as décadas de 1930 e 1940, com o cenário 

cambial favorável, foi possível dar andamento à expansão industrial baseado nas importações de 

bens de capital dado seu barateamento.  

 

            

 Elaboração própria. Fonte: HADDAD, Cláudio S.S. O crescimento do Produto Real no Brasil, 1900-1947. 

Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1978.  

 

No gráfico acima é possível verificar a dimensão da expansão industrial ocorrida na 

década de 1930. A produção industrial praticamente duplica seu tamanho em 1939 quando 

comparado anos 10 anos imediatamente anteriores. A tabela abaixo permite observar o ritmo de 
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crescimento da produção ano contra ano, mostrando uma mudança no padrão de crescimento a 

partir de 1933, com crescimento médio observado até 1939 acima de 10% ao ano, corroborando 

com os fatores citados anteriormente que estimulavam um maior dinamismo no setor industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração própria. Fonte: HADDAD, Cláudio S.S. O crescimento do Produto Real no Brasil, 1900-1947. Rio de 

Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1978.  

 

           Conforme afirma CANO (1981), “tomando-se o total da indústria de transformação, o 

Brasil cresceu à taxa média anual de 5,7% no período 1919-1939 e de 7,8% no de 1939-1949. 

Comparando o crescimento das demais regiões brasileiras e Sudeste nos períodos 1919-1930 e 

1939-1949, temos que em São Paulo foi observado crescimento médio da produção industrial de 

7,0% e 9,8% respectivamente, enquanto que nas demais regiões brasileiras o crescimento ocorreu 

em menor intensidade, à taxas de 5,0% e 6,2% respectivamente, sinalizando ritmo e profundidade 

diferentes do processo de industrialização em cada região brasileira. Vale ressaltar que no estado 

da Bahia, então um dos principais estados do Nordeste, a indústria manteve-se praticamente 

estagnada até 1939, com crescimento médio observado em 1910-1939 de 0,8%, concentrada nas 

grandes fábricas têxteis. Em resumo, observado a série histórica de dados, temos que: 

1920 6,98% 1930 -7,09%

1921 -2,08% 1931 1,41%

1922 24,55% 1932 1,39%

1923 -0,24% 1933 11,91%

1924 8,29% 1934 11,34%

1925 2,48% 1935 11,91%

1926 1,76% 1936 17,79%

1927 11,02% 1937 4,99%

1928 6,81% 1938 3,17%

1929 -2,37% 1939 9,77%

Taxa % de crescimento da industria brasileira 

(anual) durante as décadas de 1930 e 1930
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Em síntese, o produto real da indústria brasileira mais que triplicara entre 1919 e 1939, 

mais que duplicando entre este último ano e 1949. A periferia nacional, que quase 

triplicara sua indústria entre aqueles dois anos, em 1949 era 1,8 vezes maior do que em 

1939. São Paulo praticamente quadruplicou seu parque industrial no primeiro período, 

tendo em 1949 uma indústria duas vezes e meia maior do que em 1930. 

(CANO, 1981, p.81).  

 

 Em relação à composição do produto industrial observado no período, nota-se a redução 

da participação das indústrias de bens não duráveis já a partir de 1919, movimento natural dado a 

inexistência de sólidas industrias de bens intermediários e de produção nacionais.  A região de 

Minas Gerais, em função das atividades de mineração, se destaca no total da produção de bens 

intermediários no período, São Paulo e Rio de Janeiro seguiram o mesmo movimento, 

diversificando às suas respectivas industrias. As restrições no comércio internacional durante os 

anos de 1940 forçaram o país à uma utilização mais extensiva de seus recursos naturais, 

ampliando portanto as possibilidades de rentabilidade deste setor, que crescera relativamente em 

todas as regiões brasileiras. As atividades industriais de maior valor agregado, notadamente de 

produção de bens de capital, também apresentam importante crescimento no período, porém 

ainda ocupa parcela pouco expressiva no total da produção industrial, perfazendo apenas 7,6% da 

indústria no ano de 1949, explicado principalmente pela ampliação destas industrias no estado de 

São Paulo e na antiga Guanabara. Em linhas gerais, até 1939 as principais industrias que 

reportaram crescimento importante na economia brasileira foram as do ramo têxtil e alimentar, 

com relativo atraso do Nordeste em termos de diversificação industrial até 1949, quando o 

processo de urbanização brasileira ganha nova tônica, demandando a produção de produtos mais 

sofisticados.  

 

 

 Durante a primeira etapa do processo de industrialização brasileira, é possível verificar 

um movimento de concentração das industrias de maior valor agregado na região Sudeste, São 

Paulo por exemplo, responde por 41% da indústria nacional no ano de 1939, alcançando 52% na 

década de 1950 (CANO, 1981, p. 114). Com aceleração do setor industrial em São Paulo, fica 

evidente que as demais regiões brasileiras têm suas posições relativas diminuídas no período, 
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sendo a região Nordeste frontalmente atingida, diminuindo sua partipação na indústria nacional 

de 16% para 9% no período 1919-1949. No início da década de 1950, São Paulo desponta como 

líder absoluto na produção industrial brasileira, dominando as participações nas indústrias de 

bens não duráveis, bens intermediários (à exceção dos ramos de metalurgia e madeira) e 

produção de maquinário, concentrando portanto a industrial nacional. 

  

 Em relação a oferta de trabalho8, os níveis de disponibilidade de trabalho rural e urbano 

mantiveram-se acima do crescimento populacional total, o que permitiu a expansão econômica no 

período. (CANO, 1981, p. 146) demonstra que, “o emprego de operários cresceu à taxa anual de 

4,2% para o Brasil; a produtividade média crescia apenas 1,5%, enquanto o salário-produto 

apresentava baixo crescimento (0,5%), que permitiu um aumento do excedente por operário à 

média de 1,8%”. As limitações tecnológicas e de importação de bens de capital, eram barreiras 

importantes que diminuíam a expansão da produtividade industrial, sendo que o observado até 

1939, dado a composição industrial específica de cada região, é de que o estado de São Paulo 

respondeu pelos maiores índices de produtividade durante o período, com o Nordeste 

representando os menores índices, cerca de metade do praticado em São Paulo. Esse movimento 

se refletia diretamente no nível de salários de cada região, de modo que a região Nordeste 

perfazia menos níveis remuneração do trabalho quando comparado à média nacional, o que 

limitava o potencial de seu mercado local.  As taxas de emprego mais elevadas estavam 

concentradas nos setores industriais de maior produtividade durante todo o período. 

 

 Desta forma, o processo de industrialização se irradiou de maneira diferente entre as 

regiões brasileiras, reproduzindo os padrões de desigualdades pré estabelecidos desde o final do 

século XIX principalmente, com o contraste existente entre a economia cafeeira e açucareira. Os 

reflexos disto, foram as diferenças no nível geral de bem estar das populações da região Sudeste e 

Nordeste em função das diferenças no nível de produtividade e desenvolvimento econômico. 

Coube à região Nordeste papel secundário no importante avanço econômico brasileiro ocorrido 

na primeira metade do século XX, sendo responsável basicamente por complementar a economia 

de São Paulo, prevalecendo os traços de atraso econômico da região. 

 



 

48 

 

 

3.2.  Criação da SUDENE e seu papel estratégico 

 

 A única alternativa viável para contornar o problema do caráter arcaico da região 

Nordeste, era a criação deliberada por parte do estado de políticas e instituições capazes de 

atenuar as disparidades sociais e econômicas entre o Nordeste e as regiões desenvolvidas do país. 

Em função do secular desafio de superação do atraso econômico da região Nordeste, bem como 

problemas sazonais de seca que castigavam a população nordestina, fez-se necessário a criação 

de uma instituição capaz de responder a estes problemas, através de planos de ação no campo da 

economia. No final da década de 1950, ocorre a criação da Superintendência de Desenvolvimento 

do Nordeste9 (SUDENE), fundada como autarquia com autonomia administrativa e financeira, 

integrando à época ao Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal. O objetivo da nova 

instituição que se criara, era o da promoção e coordenação do desenvolvimento do Nordeste 

brasileiro, de forma a permitir a sua integração no mercado nacional em respostas às crescentes 

disparidades no ritmo de crescimento econômico existentes entre a região e o Centro-Sul do 

Brasil. A SUDENE, conforme aponta HIRSCHMAN (1967 pa. 2), foi criada para coordenar as 

diversas repartições federais e estaduais que operam na tradicional região subdesenvolvida, além 

de ser responsável pela formulação de um programa de desenvolvimento regional harmônico e 

global, coordenando inclusive os programas de assistência técnica, nacional ou estrangeira na 

região. 

 

 As discussões que permearam a criação da SUDENE, foram resultantes de um processo 

político que já havia criado inclusive o Conselho de Desenvolvimento do Nordeste (Codeno) no 

mesmo ano, configurando uma tentativa de resposta à disparidade nas dinâmicas econômicas 

entre a região Nordeste e Centro-Sul do Brasil, no que se refere às diferenças principalmente no 

setor industrial. Além dessa questão, a seca de 1958 influenciara de forma importante o arranjo 

político favorável à criação da SUDENE, bem como o desemprego rural e êxodo em destino ao 

Sudeste, determinaram as preocupações perante o futuro da região.  

 

                                                                                                                                                              
8 Ver mais em CANO (1981) capítulo 3 sobre produtividade e emprego durante 1930-1955 
9 Lei n°3692 de 15 de Dezembro de 1959: institui a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e 

dá outras providências.  
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O planejamento central seria portanto a única via capaz de promover o desenvolvimento, 

sendo influenciado diretamente pela expansão econômica observada a partir de 1930 e pacto 

industrial, dado a coalização de interesses de classes que se mostraram a favor da criação da 

instituição. Os resultados das políticas implementadas pela SUDENE são controversos, 

merecendo uma análise mais acurada em outros trabalhos, porém, convém mencionar que o 

objetivo de atenuar as diferenças existentes entre a região Nordeste e o restante do país, não fora 

cumprido nos anos seguintes, primeiro porque o volume de emprego industrial não foi suficiente 

na região, além de que do ponto de vista estrutural pouco alterou-se a região, prevalecendo a 

estrutura arcaica com significativa concentração agrária e de renda. Ademais, o crescimento 

econômico e urbano das demais regiões brasileiras, sobretudo em São Paulo, drenou parte 

importante das populações nordestinas através das migrações regionais. A dimensão dos 

investimentos da SUDENE mostraram-se também insuficientes, demonstrando o papel e 

importância que a União elencou para a região Nordeste nas décadas seguintes.  
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Considerações finais 

 

Nos comprometemos a entender sistematicamente como ocorrera o processo de 

industrialização na região Nordeste, comparativamente ao que acontecera na região Sudeste, 

detalhando o processo inicial de formação territorial e econômica de ambas regiões, bem como a 

dinâmica de suas economias e fatores de produção no limiar do século XX. Nos atentamos ao 

problema da industrialização e desigualdades regionais, baseado principalmente na obra de 

CANO (1981) sobre o tema. A resposta ao problema do atraso da região Nordeste em termos 

industriais a partir de 1930, remonta sua formação econômica e social históricas na sua fase 

colonial, bem como às condições particulares da economia brasileira nos séculos seguintes e 

característica dos fatores de produção existentes na região, que não permitiram a geração de um 

dinamismo e maior diversificação econômica nesta região.  

 

Na região Nordeste durante séculos de sua história, podemos constatar a coexistência de 

duas atividades econômicas principais, produção açucareira e a pecuária, com quase a totalidade 

da produção e renda sendo composta pelas exportações de açúcar no mercado internacional até o 

século XIX. Estas duas culturas produtivas, determinaram durante séculos a estrutura e dinâmica 

econômica da região no Nordeste, compondo parte importante da explicação do seu relativo 

atraso no processo de industrialização da economia brasileira verificado a partir de 1930. A 

incapacidade de gerar um fluxo monetário local, mostrou-se presente tanto da economia 

açucareira quanto na criatória de gados, sendo que as poucos, com a diminuição paulatina da 

rentabilidade do açúcar no século XVIII, gerava-se um movimento de intensificação da migração 

da população para o interior, com a economia nordestina inclinando-se quase que exclusivamente 

para a economia de subsistência, aprofundando portanto a ausência de relações de produção 

modernas envolvendo trocas monetárias, culminando em baixos níveis de produtividade, 

limitando claramente os gastos em consumo e investimento na região, não permitindo portanto a 

expansão da economia nordestina de modo autossustentado. Assim, com baixo nível de 

produtividade, desigualdade social e desorganizada classe produtiva, o Nordeste se insere no 

processo inicial da industrialização brasileira a partir do século XX.  
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No final do século XVIII, restam duas principais atividades econômicas no território 

brasileiro que estavam em fase de decadência: a economia açucareira e mineira. No início do 

século seguinte, a colônia estava em completa decadência econômica, sem perspectivas de 

crescimento e desenvolvimento. A inexistência de um sistema produtivo alinhado tecnicamente 

com a nova dinâmica gerada pela Revolução Industrial na Europa, bem como as dificuldades 

impostas pela limitação de capital, direcionavam as tentativas de êxito econômico para o exterior, 

vale dizer, o caminho de crescimento econômico do Brasil passava necessariamente pela 

expansão do seu comércio internacional. Com abertura dos portos a partir de 1808 e chegada da 

Coroa Portuguesa, a economia brasileira passa por importantes mudanças institucionais e 

econômicas, sobretudo no âmbito do comércio internacional. Criam-se oportunidades de 

diversificação na pauta primária–exportadora, sendo o café o produto relevante escolhido pelas 

sua facilidade de incorporação e cultivo nas terras locais, sendo que já a partir de 1830 começa a 

se tornar o principal produto exportado pela economia brasileira. Conforme observa NEGRI 

(1994), o período em que o economia brasileira atravessou os choques externos causados pela 

Grande Depressão, demarcou o nascimento do capitalismo brasileiro, de modo que este 

nascimento está intimamente ligado à acumulação de capital da economia cafeeira. A integração 

das regiões em um mercado nacional só foi possível a partir da segunda etapa da expansão do 

café, na qual foram demandados em vultuosos volumes todos os fatores necessários à reprodução 

da economia cafeeira, quais sejam: mão de obra, modernização dos transportes de modo a 

permitir a redução dos custos das transações, importação de bens de capital para as indústrias 

básicas incipientes, entre outros. 

 

As vantagens produtivas preexistentes da região Sudeste antes do início da substituição de 

importações, bem como a acumulação prévia do capital ocorrida com a expansão do ciclo do 

café, colocaram a região em destaque no incipiente processo de industrialização brasileira, 

permitindo a absorção dos benefícios iniciais deste processo, como crescimento econômico 

acelerado, generalização dos aumentos de produtividade e consequentemente aumento do bem 

estar social de sua população. O ponto de partida de internalização dos impulsos econômicos 

através da industrialização, colocou a região Nordeste em posição secundária, respondendo 

basicamente ao centro dinâmico localizado no Sudeste, com baixíssima diversificação industrial, 

limitando-se principalmente à indústria têxtil. A única alternativa viável para contornar o 
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problema do caráter arcaico da região Nordeste, era a criação deliberada por parte do estado de 

políticas e instituições capazes de atenuar as disparidades sociais e econômicas entre o Nordeste e 

as regiões desenvolvidas do país, desta forma, nasce a SUDENE no ano de 1959.   

 

 Com tudo isso podemos concluir que o atraso econômico verificado no Nordeste nas 

primeiras décadas do século XX, é explicado principalmente pela formação de suas bases 

econômicas de caráter arcaico, que pouco se altera desde a fase inicial de sua colonização. 

Ademais, uma soma de circunstancias particulares, como a constituição do complexo cafeeiro na 

região Sudeste, impossibilitaram a instalação e diversificação das atividades econômicas na 

região Nordeste, sendo composta principalmente por uma população ampla que estava inserida 

num processo econômico simples de subsistência, não permitindo à região lograr ganhos de 

produtividade.  

  

 O presente trabalho mostra-se superficial no que se refere a explicação mais detalhada do 

papel do estado brasileiro na constituição de políticas industriais tanto na região Nordeste quanto 

no Sudeste, sendo passível portanto de serem trabalhadores futuramente. O Governo Vargas e a 

criação da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos sinalizam marcos importantes na economia 

brasileira, que requerem maior atenção. As limitações técnicas para produção deste trabalho 

também não permitiram uma análise mais acurada do período 1930-1959 na dimensão 

quantitativa de exploração dos dados industriais, de produção e remuneração dos fatores trabalho 

e capital. A demais, é possível observar lacunas na explicação da composição setorial das 

indústrias instaladas principalmente na região Nordeste durante a primeira metade do século XX, 

sendo vasta a oportunidade de aprofundamento noutros trabalhos.  
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