
      

 

 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

 

Desenvolvimento e contradições sociais no Brasil contemporâneo. Dominância 

financeira e o papel das commodities: petróleo e minérios. 

 

AUTOR(ES) INSTITUIÇÃO 

 

 

Rodrigo Campos Vieira Lima 

 

 

 

UFPB 

 

CATEGORIA DO TEXTO 

(   ) Resumo estendido de comunicação científico 

(   ) Resumo estendido de relato de experiência 

(X) Trabalho completo de comunicação científica 

(   ) Trabalho completo de relato de experiência 

GRUPO DE TRABALHO 

GT 02 – Capitalismo, economia política e marxismo. 

 

RESUMO / PALAVRAS-CHAVE 

Buscamos neste artigo compreender melhor os principais mecanismos que determinaram o recente 

ciclo de crescimento econômico e crise ocorrido no Brasil, entre 2002 e 2014, especialmente os 

mecanismos de controle financeiros internacionais e o papel que as commodities tiveram neste 

processo. Em nossa pesquisa de doutorado pretendemos ampliar o estudo realizado anteriormente 

sobre a produção petrolífera nacional e, com isso, analisar o comportamento do setor vinculado à 

produção de minérios ao longo deste processo para ter uma visão de conjunto sobre o papel que estes 

setores produtores de commodities tiveram ao longo do período citado. Esperamos com isso contribuir 



para a análise crítica da economia política em tempos de dominância financeira. 

Introdução. 

 

 É extensa a bibliografia sociológica que discute o desenvolvimento capitalista no 

Brasil
1
. Se, por um lado, este desenvolvimento se apresentava aos intérpretes críticos deste 

processo como uma rota particular de objetivação, por outro, cultivou as expectativas de 

consolidar uma acumulação de capitais centrados no mercado interno capaz de completar os 

parâmetros de nação, referenciados nos países capitalistas centrais. A mesma crítica que 

apresentava os limites particulares do desenvolvimento capitalista no Brasil engendrava a 

expectativa de alterar o caráter desta rota, realizando, via reformas e/ou revolução, uma 

suposta completude nacional. O amplo leque de organizações e intelectuais, desde social-

reformistas, cujo eixo norteador era o desenvolvimento da sociedade capitalista, até os 

abertamente revolucionários, com a perspectiva das revoluções nacionais, o demonstram. 

Podemos dizer que a perspectiva do desenvolvimento nacional permeou todas as estratégias 

das organizações políticas das principais classes sociais no país, ao longo do século XX. As 

razões históricas que justificam estas interpretações e seus posicionamentos devem ser 

buscadas no próprio processo de desenvolvimento capitalista mundial e o modo pelo qual o 

Brasil se inseriu neste processo. 

 

Desenvolvimento, revolução tecnológica e dependência. 

As formas de acumulação capitalista, com seu complexo de tendências e contra-

tendências, efetivaram profundas alterações em seus padrões sociais de organização e de 

controle sobre o trabalho ao longo do tempo. Os saltos que esta forma econômica operou 

nas forças de produção propiciaram mudanças qualitativas do controle do capital sobre o 

complexo socioeconômico necessário à reprodução de nossa existência, em especial, sobre os 

trabalhadores (BRAVERMAN, 1987). As chamadas revoluções industriais foram os 

epicentros dessas alterações do controle social, que, aos poucos, se difundiram por toda a 

estrutura produtiva, globalmente interligada.  

 É a partir do mercado mundial que estas transformações, inicialmente tendenciais, 

hegemonizaram a produção e se estabeleceram como novas formas absolutamente necessárias 

à acumulação capitalista (BARAN, SWEEZY, 1972). A segunda revolução 

industrial/tecnológica, por exemplo, propiciou o surgimento de gigantes empresas 

                                                           
1 Com maior ou menor expectativa desenvolvimentista, destacaram-se em minha formação acadêmica: Caio 

Prado Jr., Nelson Werneck Sodré, Celso Furtado, Florestan Fernandes, Ruy Mauro Marini e Otavio Ianni,  



monopolistas, na virada do século XIX ao XX, que reestruturam as formas de controle sobre a 

produção. A fusão entre o capital bancário e o industrial, sob o controle e interesse das 

mesmas empresas, bem como a consolidação das exportações de capital, com a consequente 

ampliação dos mercados, são expressões destas alterações (HILFERNDING, 1985). Elas 

operam universalmente, e, com isso, tanto qualificam o momento histórico em que opera as 

novas formas de acumulação como é aí que também encontra seus limites.  

 A contínua expansão da segunda revolução tecnológica logo permitiu que a indústria 

de bens de capital se ampliasse ao ponto de superar, em termos de produtividade e massa de 

capital investido, a indústria de bens de consumo (MANDEL, 1982). Essa mudança na 

operação do modo de produção capitalista explica a contínua exportação de capitais das 

empresas erradicadas nos países centrais para uma série de países periféricos, bem como a 

transição do capitalismo de livre concorrência ao capitalismo monopolista. Esta intensa 

concentração de capitais, junto a uma nova saturação da lucratividade dos investimentos, 

levaram ao catastrófico início do século XX. Foram necessárias duas Guerras Mundiais, uma 

profunda recessão e o início de uma terceira revolução industrial/tecnológica para que a 

estrutura monopolista da produção realizasse outro ciclo virtuoso de lucratividade 

(MANDEL, 1982).  

 A capacidade de organizar e equilibrar todo o conjunto de estruturas produtivas que 

“emergiam” na Europa e em outros continentes era bastante questionável. A difusão da 

segunda revolução industrial/tecnológica para o setor de bens de consumo possibilitou a 

formação de um novo setor de bens de consumo, os bens de consumo duráveis, ou seja, a 

produção automobilística e o início da produção de aparelhos elétricos, que permitiu, durante 

algum tempo, o desenvolvimento “regular” da acumulação. Porém, foi a transformação na 

produção agrícola que inaugurou as primeiras alterações provocadas pela terceira revolução 

industrial/tecnológica. Este processo garantiu que todos os setores da economia se 

transformassem em grande indústria – inédito historicamente – colocando em movimento uma 

permanente ampliação da automação em todos estes setores, inclusive os da esfera da 

circulação. 

 Baran e Sweezy apresentam como um dos fundamentos deste novo estágio produtivo a 

capacidade dinâmica que o capitalismo monopolista tem de reduzir constantemente os custos 

de produção e, desse modo, aumentar a produtividade geral gerando um “processo 

autorreforçável” e “acumulativo” (BARAN e SWEEZY, 1972). Percebemos com isso o tanto 

que a segunda e a terceira revolução tecnológica (esta última ainda em curso) haviam se 

difundido pelos setores econômicos, gerando um círculo virtuoso de aumento geral da 



produtividade do trabalho. Estes dois autores apresentam, ainda, outro aspecto desta nova 

configuração da produção capitalista. Analisando os excedentes das empresas monopolistas, 

apresentam alguns mecanismos contra tendenciais de formação e absorção destes excedentes 

que entraram em cena, após a crise de 1929. Os principais seriam: i) o controle monopolista 

dos custos de produção; ii) o controle monopolista dos preços; iii) o controle monopolista da 

produção dos excedentes; iv), a fusão da pesquisa com a produção; e, v), uma ampliação 

radical da agência do Estado na inversão de recursos para a produção e pesquisa. Estes 

mecanismos foram centrais para o capitalismo monopolista engendrar este novo ciclo virtuoso 

de lucratividade, pós-segunda guerra mundial, e se difundir como dimensão média do 

investimento produtivo internacionalmente. 

  Porém, a tentativa de driblar a crise de superprodução tornava a estagnação o “estado 

normal da economia”. O grande dilema para o desenvolvimento do capital monopolista é 

conseguir absorver os enormes excedentes que ele mesmo produz. Uma vez que os 

excedentes que não podem ser absorvidos tendem a não ser produzidos, o cenário de 

subaproveitamento “dos recursos humanos e materiais” também significava um cenário de 

superacumulação de capitais que buscavam se valorizar, cada vez mais a partir de 

mecanismos financeiros em escala internacional, construindo formas de controle sobre 

Estados nacionais inteiros que buscavam recursos para suas rotas de industrialização. O 

problema crônico de absorção de excedentes obrigava o capital monopolista a forjar novos 

mercados – análogos ao dos países centrais. Esses teriam, obviamente, que continuar a se 

ampliar qualitativamente, gerando sempre novas necessidades nos consumidores. Quando 

estas necessidades atingiram o mercado dos países periféricos, estes não possuíam uma 

produção local capaz de satisfazê-las (FURTADO, 1967). 

 Percebe-se que o desenvolvimento das relações capitalistas de produção cria 

necessidades históricas mais rapidamente que a capacidade produtiva dos países periféricos 

respondê-las. Este processo “obrigava” uma transformação modernizadora dessas sociedades, 

em que as importações cumpriam um papel central, pois elas representavam o progresso e, 

efetivamente, eram o meio do desenvolvimento.  

 Otavio Ianni em seu livro Estado e Capitalismo (IANNI, 1965) inserido no debate 

sobre a revolução burguesa no Brasil – ou o modo pelo qual as transformações 

modernizadoras ocorreram –apresenta que esta têm suas raízes históricas no desenvolvimento 

do capitalismo industrial local e que este, devido sua formação colonial, só pôde florescer 

com certas rupturas e descontinuidades com o mercado internacional. As variações do 

mercado mundial propiciaram a sorte e o azar dos interlocutores locais da modernização e 



influenciaram bastante as lutas de classes no país. O século XX foi permeado de crises do 

mercado mundial, sendo as principais, e já citadas, I e II Guerra, bem como a grande 

depressão de 30. Esses fenômenos criaram o estímulo necessário e desenvolveram a parca 

industrialização local. O conjunto das lutas sociais das décadas de 20 e 30 expressam este 

processo. A modernização do Estado no sentido de estabelecer (e estar melhor estabelecido 

para) o capitalismo industrial no país são frutos dessas lutas (formação da Aliança Liberal, 

etc.). Porém, foi apenas sob a Ditadura empresarial-militar que a via da industrialização 

alcançou sua maturidade e construiu a plataforma para o desenvolvimento capitalista local. 

Francisco de Oliveira nos apresenta essa nova forma: 

A nova forma do desenvolvimento capitalista, levada aos limites pela ditadura 

militar, reforçou o centro de          interno, na sugestão de  urtado, mas abriu os 

flancos para o começo de sua            , na medida em que apoiou-se não apenas 

nos capitais estrangeiros [...] mas numa pesada d vida e terna, no per odo 

caracterizado pela literatura como de alta liquidez de capital nos mercados 

internacionais.                                                                  

empresas estatais - privadas nacionais - multinacionais.  ma parte notável do 

e cedente tomava o rumo do e terior no pagamento da d vida, com o que se 

encaminhou,  á nos anos     , para uma crise da d vida e terna que marcou todo o 

per odo e tornou quase sem eficácia econ mica a redemocratização pol tica operada 

ap s o encurralamento da ditadura, afinal afastada em     . O que a literatura veio a 

chamar depois de                 da economia  á se insinuava,                

                                                                                

                                 . (OLIVEIRA, 2006,p. 269 – grifos meus) 
 

 Se, por um lado, dirigir os recursos do Estado-Nação era o fator determinante para 

induzir este tipo de industrialização. Por outro, a trama internacional em que se desenvolviam 

os modelos de produção industrial, aos poucos tecia sofisticados mecanismos de controle 

financeiro dos recursos estatais. Esta condição de: i) ter que dirigir um processo de 

industrialização nas dobras do mercado internacional e, ii), ser totalmente dependente dos 

recursos internacionais, conforma os limites e sentidos de nosso processo de modernização. 

 Caio Prado Junior (PRADO JR, 2014) nos mostra que esta dependência dos recursos 

internacionais se expressa na dependência da moeda universal que também deveria ser 

adquirida no mercado mundial e para conquistar autonomia frente ele era necessário diminuir 

as importações e ampliar a estrutura produtiva local. As políticas de substituição de 

importações foram realizadas com esta finalidade (FURTADO, 1968). 

 A nova estrutura produtiva, porém, uma vez concluída sua implantação, já se mostrava 

obsoleta quando comparada aos índices de produtividade alcançados pelos países centrais, 

com maior desenvolvimento tecnológico. Para piorar a situação, a reprodução cotidiana deste 

complexo produtivo – que deveria substituir as importações – necessitava de inúmeros 

insumos que só poderiam ser adquiridos no mercado mundial. Por conta disso, o 



desenvolvimento econômico dos países periféricos ao longo do século XX – leia-se a 

acumulação de capitais nesses países – tornou-se cada vez mais dependente da moeda 

universal e dos investimentos externos de grandes capitais, os únicos agentes econômicos que 

poderiam efetivar a modernização produtiva desejada. A dependência econômica – 

dependência crônica dos investimentos e da busca por formas de valorização dos capitais 

incubados nas economias regionais – se mostrou um sofisticado mecanismo de subordinação 

política, na medida em que concedia a possibilidade de um desenvolvimento subordinado das 

burguesias latino-americanas aos interesses dos grandes capitais. Ambas, burguesias nacionais 

e forâneas, buscavam ampliar seus mercados e criar novos focos de produção. 

 Os esforços em construir um desenvolvimento endógeno de capitais parecia redundar 

na crônica dependência dos recursos internacionais, ou seja, da moeda universal, o dólar. Se, 

por um lado, a substituição de importações visava controlar a evasão da moeda internacional, 

por outro, o modo por e celência de captar esse recurso era fortalecer a chamada “vocação 

agr cola” desses pa ses, uma vez que a forma que os pa ses sul-americanos entraram na 

divisão internacional do trabalho estava umbilicalmente vinculada a sua estrutura primário-

exportadora (PRADO JR, 2014). Curiosamente, para garantir uma autonomia com relação às 

economias centrais e, portanto, um processo de ampliação da planta produtiva local, 

mediante as políticas de substituição de importações, esses países se viram obrigados a 

reforçar o caráter primário-exportador de suas economias, reconstituindo a dependência 

externa. Este ponto é importante para nosso estudo, pois é dentro desta estrutura produtiva 

que as commodities se desenvolveram como ei os de nossa “vocação agr cola”. 

 A rota necessária para essa burlesca industrialização tardia exigiu a forte direção do 

único órgão que naquele momento poderia controlar e estimular este processo: o Estado. O 

controle do proletariado que se forjava somado à construção de uma vasta estrutura de bens de 

capital eram as tarefas que o Estado deveria cumprir. A escala monopolista da produção 

cobrava tal atuação local, uma vez que não havia uma profusão de capitais com a magnitude 

necessária para realizar essas tarefas e era claramente necessário conter os conflitos já 

existentes, além dos que se formariam, envolvendo os trabalhadores. A estrutura formada pela 

ditadura empresarial-militar se voltava para isso, uma série de mecanismos de engenharia 

social foram construídos para induzir a industrialização e conter as lutas dos trabalhadores 

(OLIVEIRA, 2006). 

 A tarefa que o Estado teve de cumprir para a modernização capitalista era adequar a 

estrutura produtiva local (seus fatores objetivos e subjetivos), tornando-a interessante para o 

investimento externo e permitir, com isso, que outras atividades econômicas locais 



encontrassem “seu lugar ao sol”. Por isto constitui-se, o que se denominou na época, a 

“contra-parte nacional” em que os núcleos dinâmicos da economia nacional estavam sob o 

controle do capital estrangeiro. Porém, nas bordas destes setores – de auto-peças e metalurgia 

– e, em sua base – de siderurgia, mineração e infraestrutura – criaram-se enormes focos para o 

desenvolvimento de empresas nacionais (NOVOA, 2009). 

 A necessidade de se criar órgãos especializados em desenvolvimento regional e 

integração da produção, como o caso da SUDENE (tendo Celso Furtado como um de seus 

idealizadores), abriu uma lucrativa possibilidade para que empresários locais realizassem 

essas obras e encontrassem aí o fulcro de suas próprias acumulações. A relação com o Estado 

e as influências que essas empresas poderiam ter na institucionalidade eram determinantes. 

Sem o agenciamento deste seria impossível o crescimento dessas empresas. Ou seja, foi com 

o tripé Estado – Multinacionais – empresas Nacionais que funcionou o desenvolvimento 

capitalista no Brasil. 

 O “milagre econ mico” (  6 -1974), segundo Pedro Henrique Campos, foi um 

importante momento de fortalecimento de ao menos três eixos das atividades empresariais dos 

capitais brasileiros, a saber, a produção de bens de produção, a área financeira e a construção 

civil. Nestes setores que emergiram os poucos grupos monopolistas nacionais (CAMPOS, 

2009). O projeto de desenvolvimento nacional permitiu o surgimento dos principais capitais 

monopolistas locais e os tornou um pilar deste desenvolvimento. Toda e qualquer nova 

perspectiva de desenvolvimento jogaria com estes capitais monopolistas locais como seus 

principais interlocutores, uma vez que a modernização capitalista operada só poderia se 

sustentar a partir da contínua ampliação de suas acumulações. 

 Com o fim do milagre econômico e a crise dos anos 1970/80 – que pôs em xeque a 

possibilidade de o Estado brasileiro continuar a financiar tais empreendimentos –, o ciclo 

recém ocorrido de industrialização dava sinais de esgotamento. Iniciava-se, então, um 

contínuo processo de relativa desindustrialização local. A transição ditadura-democracia tem 

sua história atrelada à crise do fordismo no país e à necessidade de se construir uma 

plataforma produtiva mais adaptada às condições do mercado internacional. A crise do 

fordismo era também a crise da lucratividade dessas empresas mesmo com o baixíssimo custo 

da força de trabalho local. Os impulsos das formas de luta que até então estavam represadas – 

especialmente as greves – somados à crise/recessão que constrangia os horizontes econômicos 

até mesmo dos pequeno e médio empresários, geraram um profundo fluxo de investimento 

para os capitais portadores de juros, que viviam, dentre outros mecanismos, das rendas de 

títulos da dívida pública. Junto ao aumento exponencial da dívida pública e a desvalorização 



permanente da moeda, outros problemas se agregaram, tais como as crises de estoque e 

abastecimento e o crescimento do desemprego. Todos estes fatores sinalizavam a necessidade 

da transição para um novo ciclo produtivo. A possibilidade de se retomar tal ciclo de 

crescimento, como vimos mais acima, estava atrelada à possibilidade de angariar recursos no 

exterior. Para conseguir tais fundos, acesso às moedas universais, era necessário transformar a 

estrutura produtiva existente para uma forma mais rápida e flexível de organização econômica 

e, portanto, uma transformação das relações dentro e fora do trabalho que garantisse a 

profusão dos investimentos em suas múltiplas escalas. Era necessário reduzir ainda mais os 

custos do trabalho local, o que significava operar as medidas antipopulares contra os 

trabalhadores sem grandes prejuízos para a reprodução de todo o complexo social. A ditadura 

empresarial-militar se mostrava incapaz de realizar essa tarefa e sua missão histórica de 

organizar a planta baixa do desenvolvimento econômico nacional parecia estar cumprida. 

 O governo que se desenhava no imediato p s ditadura, uma transição transada, ainda 

tentou reorganizar os dispositivos desenvolvimentistas como o  undo Nacional de 

Desenvolvimento,  ustamente para rearticular o tripé estatais – empresas nacionais – 

multinacionais e, com o velho esp rito militar, tentou fazer pender para os dois primeiros 

ei os do tripé. A crise da d vida soterrou essa possibilidade. Outras representações e 

organizações, frutos das lutas contra o regime militar, entravam em cena e formulavam novos 

arran os para o desenvolvimento. 

 A ru na desta tentativa estava atrelada ao novo momento de controle financeiro dos 

grandes capitais internacionais, que na prática dirigiam a pol tica econ mica de Estados-

Nação por mecanismos da d vida pública. Esta é a processualidade da              

    ô                                                                   que pretendemos 

investigar. 

A dominação financeira. 

  ma vez encerrado o per odo de recuperação dos pa ses europeus, p s II G.M., 

mediado pela mundialização das empresas especialmente as americanas, a sua posterior 

estagnação e retração gerou uma enorme liquidez. Esse dinheiro-capital que buscava novas 

formas de investimento lucrativo migrou para os t tulos da d vida pública dos pa ses 

periféricos nas décadas de 7  e   , combinado com o chamado Investimento E terno Direto 

(IED) das multinacionais, um tipo de investimento que cobrava uma gigantesca remessa de 

lucro das filiais para a matriz em moeda internacional o que, obviamente, ampliava a d vida 

e terna, valorizando seus pagamentos.  



Se, em um primeiro momento, era necessário um comando interno que ob etivasse essa 

industrialização (o Estado), em um segundo momento a pr pria d vida e terna, uma vez 

estabelecida, “e troverte”, torna e  geno o controle sobre a economia local: 

A                 do capitalismo, a forma espec fica da mundialização do capital na 

e pressão de  rançois Chesnais, chamada, equivocadamente, de g           , abriu 

as comportas dos sistemas monetários e financeiros de cada capitalismo nacional. As 

d vidas e ternas, contra das ainda no per odo chamado de grande liquidez (  7 ), 

foram para a periferia do sistema incluindo o Brasil e a América Latina, as primeiras 

formas da mundialização, ao lado, evidentemente, da forte presença das 

multinacionais. Mas estas operavam ainda num campo determinado pelas decisões 

internas, como  urtado sublinhara. A d vida e terna e troverte o processo 

(OLIVEIRA: 2  6, p. 273) 

 

 Ou se a, as margens de ação pol tica          dirigida e controlada pelo único  rgão 

capaz de realizá-la, o E     , estavam radicalmente diminu das, para não dizer seladas. No 

dizer de Oliveira “A combinação de trabalho barato com a financeirização do capital gerou o 

fen meno formidável da sobredeterminação do capital financeiro em relação ao capital 

produtivo” (OLIVEIRA, 2  6, p. 27 ). 

 O consenso de Washington é, também, e pressão inequ voca deste novo controle sobre 

os Estados-nação, dirigindo desde fora os focos de investimento estatal e forçando a abertura 

e a adequação dos mercados locais. Suas diretrizes básicas eram controlar os gastos públicos – 

reduzir em alguns sentidos e dirigir em outros os focos de investimento estatais; controlar a 

inflação da moeda para permitir o investimento e terno; a dolarização da economia  unto a 

uma sobrevalorização da moeda nacional; a queima dos ativos estatais, principalmente as 

grandes empresas para que os grandes capitais as concentrem,  unto a um processo de 

liberalização comercial e financeira da economia local (DR CK,    5). 

 Do ponto de vista do mercado mundial, o que estava em questão na e ternalização do 

controle que os Estados tinham sobre a economia pol tica local, era a necessidade cada vez 

mais premente dos grandes capitais organizarem uma plataforma econ mica para que seus 

cálculos de investimentos pudessem ser mundiais, cotidianamente m veis, com e pectativas 

de retorno regulares, portanto, com certa previsibilidade – ou ao menos com uma alguma 

temporalidade c clica – e, com isso, conseguirem aproveitar as possibilidades de ampliação da 

ta a de lucro formadas pelo desenvolvimento hist rico desigual e combinado da economia 

mundial.  

 No caso brasileiro, ao longo dos governos do PSDB, se consolidou a pol tica 

econ mica induzida pelos fundos de crédito internacional e uma grande parcela de ativos 



foram queimados no mercado financeiro internacional. Este, por sua vez, se inseriu 

fortemente na estrutura econ mica nacional como um todo.  ma grande parcela de 

empresários nacionais dos mais variados portes se viu obrigada a fechar os seus neg cios e se 

tornar rentista de t tulos de d vida abdicando de suas antigas posições em favor do grande 

capital internacional. Os mecanismos de refrear a estrutura econ mica local – como pol tica 

de combate à inflação e dolarização da economia nacional – se mostravam eficazes.  

 Este novo controle criou um bombeamento permanente de riquezas produzidas nos 

países periféricos para suas matrizes por meio da dívida pública, um processo que se acelera e 

se amplia com as crises nos países centrais. Criou também a certeza de que, quando os 

grandes capitais julgassem necessário buscar outras plataformas produtivas para sua 

acumulação, também devido às crises nos circuitos centrais, elas estariam aptas a recebê-los 

temporariamente. A rota da economia-política dos governos petistas se deu no momento em 

que este controle internacional sobre a eficiência da gestão econômica local já estava 

consolidado. O processo de financeirização da estrutura econômica se desenvolveu ainda 

mais, ao longo destes governos, com a estratégia de transformar a dívida externa em dívida 

pública interna. A formação dos “grandes capitais nacionais” – que envolvia a participação 

ativa do Banco Nacional de Desenvolvimento – para “fundir” grandes empresas que atuavam 

no mercado nacional e torná-las aberta ao investimento financeiro mundial também ampliou 

os mecanismos de controle externo sobre a economia política local. E mesmo o conjunto das 

políticas voltadas para o endividamento dos trabalhadores contribui para este processo, 

tornando o desenvolvimento industrial local absolutamente dependente das perspectivas dos 

grandes investimentos internacionais, do controle financeiro internacional. Esta era a 

“e troversão” de que falava Oliveira, alienando mesmo os grandes monopolistas nacionais da 

condução de novas possibilidades desenvolvimentistas. 

Formas internas da dominação financeira. 

 A partir da discussão bibliográfica sobre o desenvolvimento capitalista no Brasil, 

citada acima, pretendemos compreender um pouco mais do papel que as             tiveram 

no recente crescimento econ mico. Para tal, apresentaremos alguns dos resultados obtidos do 

estudo realizado no mestrado
2
 sobre a indústria petrol fera e petroqu mica nacional – com 

foco na construção do Comple o Petroqu mico do Rio de Janeiro, o Comper . Posteriormente 

                                                           
2 “Desenvolvimento e Contradições Sociais no Brasil contemporâneo. Um estudo do Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj”. Defendida em 17/06/2015 na Faculdade de Ciências e Letras da 

Unesp/Araraquara. 



apresentaremos alguns aspectos da produção de minérios no pa s entre 2  2 e 2  3.  

 Para melhor compreender este processo é necessário ter em vista as seguintes 

determinações,  á apontadas anteriormente: i) O caráter tardio e os sentidos de nossa 

industrialização, que  á não se orienta “para formar um sistema econ mico nacional e sim 

para completar o sistema econ mico internacional” (  RTADO:   7 , p. 23). ii) O processo 

de                 da economia mundial, como uma consequência da crise de lucratividade 

que atinge os pa ses centrais desde os anos 7 , engendrou inúmeros e comple os mecanismos 

de controle global, especialmente os mecanismos de indução e controle estatais, tais como a 

d vida pública e as pol ticas asseguradas com os fundos internacionais de empréstimos e 

investimentos. iii) As             assumem em uma estrutura econ mica dependente, de 

“vocação agr cola” (PRADO JR.: 2   ), como a brasileira, e suas articulações com o mercado 

financeiro internacional, um papel central. 

Na pesquisa sobre a indústria do petróleo pudemos acompanhar o papel que as flutuações 

de preço desta mercadoria e mecanismos especulativos vinculados aos grandes capitais 

internacionais tiveram em induzir o crescimento econômico deste setor entre os anos de 2002 

e 2013. Desde a crise de 2000/01 e do correlato fortalecimento dos BRICS, os países 

produtores de commodities viram seus rendimentos crescerem e, com eles, o surgimento de 

cenário propício para um ciclo de crescimento econômico. O caso do petróleo é exemplar. A 

tabela abaixo revela o desenvolvimento histórico do preço do barril do petróleo, dos anos 90 

até janeiro de 2016, em US$
3
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3 . Figura: Evolução do preço do petróleo cru/barril. Fonte: 

https://financasfaceis.files.wordpress.com/2016/02/petroleo-usd.png?w=500   

 
 



 A partir de 2002, com a liquidez no mercado internacional gerada pela crise da 

Nasdaq, ampliaram-se os investimentos nas commodities. Isto devido tanto ao caráter 

fundamental que estas mercadorias possuem na estrutura produtiva mundial, quanto ao 

crescimento contínuo da China e Índia ao longo dos anos 2000, que demandavam cada vez 

mais estas mercadorias. Isto permitiu um forte movimento especulativo com relação ao preço 

do petróleo, que saltou de US$ 28 em 2003, para quase US$ 140 em 2008. As razões que 

“escoravam” essa elevação eram: i) o aumento cont nuo e a e pectativa de aumento futuro da 

demanda de energia fóssil mundial, especialmente pelo crescimento chinês e indiano; ii) a 

estabilização das reservas encontradas no Oriente Médio e, iii), as invasões estadunidenses no 

Iraque e consequentes dificuldades para manter a produção neste país. A centralidade do 

petróleo na estrutura econômica mundial obrigava uma enorme transferência de renda dos 

países consumidores, com baixa ou nenhuma produção doméstica, para as empresas 

petrolíferas internacionais e para os países produtores. Isto permitiu que uma enorme massa 

de capital fosse investida direta e indiretamente no complexo industrial petroquímico (desde a 

extração, refino e posteriores transformações nas mais variadas mercadorias). A qualidade de 

ser central à estrutura econômica permitiu que a commodity petróleo ampliasse sua taxa média 

de lucros a partir da renda que cobrava dos países consumidores, abrindo uma rota alternativa 

à valorização dos capitais que estavam em crise nos países centrais. O movimento 

especulativo ascendente teve seu ápice em 2008, quando estoura a crise econômica mundial 

abalando o mercado financeiro internacional. Inicia-se então um processo moderado de queda 

dos preços, puxados pelo declínio da atividade econômica mundial e consequente redução da 

demanda.  

 Após 2008, outro processo tornou-se central no cenário mundial para os 

desdobramentos da indústria do petróleo e da petroquímica. O EUA desenvolveu a extração 

do petróleo de xisto de tal modo que, em 2014, ultrapassou a produção da Arábia Saudita, 

retomando, após 39 anos, a condição de maior produtor mundial. Desde 2011 mais de um 

milhão de novos barris/dia eram colocados no mercado pelos produtores americanos.  

Além disto, no primeiro semestre de 2014, quando os preços ainda estavam estabilizados 

em US$ 100/barril, a produção iraquiana, passado o momento de maior conflito da invasão 

americana, retornou aos mercados, se tornando a segunda maior produção da OPEP em 2015. 

E também o Irã, depois de superada as sanções internacionais, voltava a disputar 

internacionalmente. Todo este processo gerou uma enorme disputa de mercados, mas, 

diferentemente do passado, a Arábia Saudita diminuiu sua produção a fim da balancear a 

queda dos preços. Pelo contrário, aumentou ao máximo sua produção, justamente para não 



perder mercados. Segundo um estudo realizado pelo The Economist, em 2016
4
, poucos países 

produtores de petróleo teriam reservas economicamente viáveis com o preço em torno de 40 

US$. Neste cenário, apenas a Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Iraque e Irã 

teriam como comercializar mais de 5 % de suas reservas. O “bai o” preço do petr leo 

permitiu que a produção da OPEP concentrasse todos os mercados que surgiram com o boom 

dos investimentos na produção petrolífera mundial. 

 A partir do segundo semestre de 2014, com os mercados já abarrotados de petróleo, os 

preços começaram a cair. Os novos produtores americanos continuaram as suas prospecções 

apesar dos preços em queda, contribuindo com isso para o menor valor dos últimos 13 anos 

em janeiro de 2016, que chegou a cotar 26 US$.  

 No caso brasileiro, esta oscilação dos preços teve um forte impacto econômico para os 

planos da Petrobrás. A empresa havia comprometido uma grande quantidade de investimentos 

para ampliar os processos de refino de petróleo e gás, além dos investimentos em distribuição 

e outras fontes de produção energética renovável que contavam com a alta do petróleo. No 

caso do Comple o petroqu mico do Rio de Janeiro, o Comper , o cálculo “saudável” do preço 

do barril para o investimento tornar-se viável era de, no mínimo, 45 US$/barril. A queda livre 

dos preços, somados ao conjunto da crise econômico-política nacional, impossibilitava 

qualquer novo investimento petroquímico.  

 Outros dois problemas afetariam profundamente a empresa. A crise da economia 

brasileira começou a se expressar na cotação do dólar que, devido a constante fuga de 

investimentos, aumentou a disparidade com o real. A cotação, em 2011, variava entre 1,5 e 

1,8 reais por dólar e, em setembro de 2015, alcança o patamar de 4 reais. O montante dos 

investimentos e das dívidas da Petrobrás era em dólar, porém a maior parte de suas receitas 

vinha do mercado interno, em reais, ampliando o fosso entre as receitas e as despesas. A 

dívida expressa em reais saltou de cerca 115 bilhões em 2011 para mais de 520 bilhões de 

reais em 2015. A dívida expressa em dólar aumentou em menor escala, de cerca de 70 bilhões 

de dólares em 2011 para 125 bilhões em 2015.
5
  

 Percebemos que o recente desenvolvimento e crise da Petrobrás é consequência de 

                                                           
4 “The oil conundrum”. The Economist. 23/01/2016. Presente em: 

http://www.economist.com/news/briefing/21688919-plunging-prices-have-neither-halted-oil-
production-nor-stimulated-surge-global-growth  

5 “Petrobras é 2ª empresa aberta mais endividada da América Latina e EUA”. G1. 13/11/2015. Presente 

em: http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2015/11/petrobras-e-2-empresa-aberta-mais-endividada-da-

america-latina-e-eua.html 
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uma extensa série de mecanismos diretamente vinculados ao mercado internacional, 

especialmente de seus movimentos especulativos, tais como o aumento do preço do Petróleo e 

a desvalorização do real ante o dólar. Percebemos também que este movimento como um todo 

serviu, de modos distintos, aos interesses dos grandes investidores internacionais. Por um 

lado, as altas taxas de lucros e retornos da estatal ao longo de seus 12 anos de crescimento 

ininterrupto, de 2002 a 2013, serviram muito bem aos investidores internacionais em um 

cenário de crise econômica mundial. Esta valorização abriu inúmeros outros mercados para o 

conjunto das empresas vinculadas ao petróleo ao longo destes anos, que, por sua vez, também 

ampliavam o mercado de investimento internacional. Por outro lado, na medida em que estes 

mercados se saturavam, e o preço elevado se tornava insustentável, o desmonte e recuo da 

Petrobrás também serviu aos maiores produtores – que, como vimos, aproveitaram o 

momento de queda dos preços para retomar mercados. O momento de quebra da indústria 

petrolífera, também implicou na crise de setores adjacentes das energias renováveis, 

petroquímicas e construtoras, que venderam seus ativos no mercado, contribuindo para o 

movimento de centralização dos grandes capitais. A junção da crise internacional das 

petrolíferas com a crise econômico-política nacional, foi particularmente desastrosa e 

culminou na concentração internacional de boa parte do complexo produtivo que envolve o 

petróleo e a petroquímica. 

Apontamentos sobre a indústria da mineração. 

 Ao ampliarmos o escopo de nossa investigação para a indústria da mineração no 

recente processo de crescimento econômico poderemos nos aproximar mais das possíveis 

generalizações com relação ao papel que as commodities cumprem no desenvolvimento 

econômico sob a dominação financeira da economia. A extração mineral do país, 

diferentemente do setor petrolífero, se encontra majoritariamente alienada para capitais 

privados, como o caso da CSN (GRACIOLLI, 2007) e da VALE (GODEIRO, 2007), 

comprimindo as possíveis intervenções estatais de cunho desenvolvimentista, como no caso 

do petróleo. Além disso, esta produção está vinculada essencialmente aos mercados externos, 

especialmente aos mercados chinês e indiano. Suas flutuações, portanto, sofrem das agruras 

financeiras internacionais bem como do recente declínio da atividade econômica chinesa e, 

também por isso, é de fundamental importância para compreendermos as tendências do 

desenvolvimento capitalista no país.  

Como apresentamos acima, a análise do capital monopolista realizada por Baran e 

Sweezy (BARAN e SWEEZY,   72) caracteriza uma estrutura hierárquica da produção 

capitalista em que os mecanismos de controle inaugurados por este estágio da produção 



capitalista, especialmente o controle dos custos de produção e dos preços, permitiram que as 

principais empresas de um setor determinassem de modo relativamente regular toda a 

estrutura produtiva em que se inseria. Por isto um dos ob etivos da pesquisa de doutorado em 

curso é investigar o comportamento das principais empresas do setor de mineração ao longo 

do per odo hist rico de 2  2-2   : 

- Dez principais empresas do setor são: Vale, Samarco, Companhia Brasileira de Metalurgia e 

Mineração (CBMM), Alunorte, Namisa, Magnesita, Votorantim (Zinco e N quel), 

Hispanobras e Broken Hill Proprietary (BHP) Billiton Limited; 

  ma vez mapeado o grupo e selecionadas as principais empresas do referido setor, 

analisaremos o comportamento destas em dois momentos: a) de ascensão dos preços 

internacionais das             bem como de desvalorização do d lar, entre 2  2-2   , e, b), 

de queda dos preços e valorização da moeda estadunidense, entre 2   -2   .  

 Algumas perguntas orientam nossa investigação sobre o referido escopo: ocorreram 

ampliações em seus investimentos? Se sim, em quais setores? Ocorreram investimentos 

realizados em outros pa ses? Ocorreram fusões, aquisições de outras empresas, ou, em termos 

mais conceituais, houve concentração de capital? Como estas empresas se relacionaram com o 

mercado financeiro, tendo em vista que a maioria delas opera com capital aberto? Quais as 

formas de financiamento destes novos investimentos? Qual a dimensão da d vida dessas 

empresas? Qual a relação destas empresas e grupos monopolistas com as estratégias de 

“desenvolvimento capitalista” realizadas então? Quais os impactos da crise econ mica 

mundial sobre os preços das             e, portanto, sobre as referidas empresas produtoras? 

Quais os impactos da queda de preços sobre os investimentos? Ocorreram pol ticas de 

desinvestimento e venda de ativos? Ocorreram falências e integrações dessas empresas a 

outras maiores internacionalmente? Ocorreram novas tentativas de empréstimos em 

decorrência da crise? Quais os impactos da crise para a relação destas empresas com o 

mercado financeiro? Quais os impactos da crise das empresas para as pol ticas econ micas 

realizadas pelo Estado Brasileiro? 

 Pensamos que esta pesquisa é necessária  ustamente para empreendermos uma leitura 

do papel que estes mecanismos financeiros internacionais tiveram sobre as principais 

empresas produtoras destas             no Brasil e suas consequências para os 

(des)caminhos pol tico-econ micos tomados, tendo em vista a mencionada discussão 

sociol gica sobre o desenvolvimento nacional e nossa atual con untura. 



Conclusão. 

Como vimos, o percurso histórico do desenvolvimento capitalista no Brasil 

progressivamente alienou os centros de controle do Estado sobre a economia para a boa 

adaptação às flutuações do mercado internacional. Todo este processo se deu pelo 

desenvolvimento cada vez mais acentuado da faceta financeira do capital em escala 

internacional. A consolidação dos mecanismos de controle financeiros internacionais sobre a 

economia local explica a monótona continuidade dos programas de governos das mais 

variadas colorações que se inscrevem para gerir o Estado e precisam atender às possíveis 

variações do mercado mundial.  

Como vimos, o preço geral das commodities aumentaram continuamente desde início dos 

anos 2000 até meados de 2008 estabilizando-se em alta até 2014, especialmente puxados 

pelos altos índices de crescimento da China, Índia e outros países asiáticos, bem com devido à 

renda que se cobrava dos países não produtores de commodities justamente por serem 

mercadorias centrais aos complexos econômicos contemporâneos.  

 Este aumento contínuo afetou a economia brasileira positivamente, embrionando o 

cenário propício para um curto ciclo de desenvolvimento. A estratégia democrático popular 

empunhada pelos governos petistas, necessitava, para sua política de conciliação de classes, 

de um processo de desenvolvimento da acumulação de capital localmente. O mercado 

mundial acenava para aquilo que os economistas políticos vinculados ao projeto 

denominavam “poupança e terna”, esta massa de capital que buscava rotas alternativas para 

sua acumulação. O papel que caberia ao governo seria induzir este desenvolvimento  ao 

menos de três modos: i) realizando as obras faraônicas que tinham como promessa popular 

“desatar os n s” da economia nacional; ii) induzindo a concentração de capital localmente, 

via grandes bancos, especialmente o BNDES, para formar os chamados global players, 

especialmente os grupos monopolistas vinculados a produção de commodities; iii) com seu 

controle majoritário da maior empresa nacional, a Petrobras (que por si só desencadeava um 

desenvolvimento nos complexos produtivos adjacentes, tais como a construção civil, a 

petroqu mica e outros). Enquanto “os neg cios iam bem”, foi poss vel conciliar minimamente 

os interesses no país. A aprovação das reformas trabalhistas e previdenciárias sem grandes 

percalços, bem como um aumento do emprego e do salário mínimo, pelos governos do PT, o 

demonstram. Porém, uma vez encerrado o ciclo especulativo das commodities, o cenário se 

alterava. O substrato necessário à conciliação já não mais existia.  

 É importante frisar que a profunda crise do modelo de desenvolvimento centrado nas 



variações do mercado internacional, especialmente no mercado das commodities, não tem 

dado sinais de recuperação. 

 As condições em que um novo ciclo de desenvolvimento possa ocorrer são incertas e 

dependem de muitos fatores, mas a ampliação do desemprego, fruto autêntico da crise, por si, 

pressiona o conjunto dos trabalhadores a aceitarem as medidas de precarização da vida. Ainda 

que surja um novo surto de liquidez internacional a estrutura produtiva existente no Brasil é 

notoriamente inferior, em termos de produtividade, à maior parte dos outros países que 

ocupam papel semelhante no mercado mundial, tais como os BRICS ou G20, e isto pode a 

continuidade da crise. Mesmo as commodities podem já não servir tão bem devido ao cada 

vez mais baixo crescimento chinês e indiano. 

 O cenário cada vez mais destrutivo da produção capitalista, em escala internacional, 

comprime ainda mais as margens de ação institucional que as organizações dos trabalhadores 

possam almejar, tornando cada vez mais cínicas as perspectivas de transformação da ordem 

social por meio de governos e mesmo a manutenção de direitos dos trabalhadores por meio do 

voto. 
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