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APRESENTAÇÃO

Os Cadernos Cedec têm como objetivo a divulgação dos resultados das pesquisas e reflexões 
desenvolvidas na instituição.

As atividades do Cedec incluem projetos de pesquisa, seminários, encontros e workshops, uma 
linha de publicações em que se destaca a revista Lua Nova, e a promoção de eventos em con-
junto com fundações culturais, órgãos públicos como o Memorial da América Latina, e centros 
de pesquisa e universidades como a USP, com a qual mantém convênio de cooperação.

O desenvolvimento desse conjunto de atividades consoante os seus compromissos de origem 
com a cidadania, a democracia e a esfera pública confere ao Cedec um perfil institucional que o 
qualifica como interlocutor de múltiplos segmentos da sociedade, de setores da administração 
pública em todos os níveis, de parlamentares e dirigentes políticos, do mundo acadêmico e da 
comunidade científica.  

O que é o INCT-INEU?

O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos está voltado 
precipuamente à análise das relações exteriores do Estado norte-americano. Dada a centrali-
dade desse país no sistema mundial, o escopo do Instituto é bastante amplo. Como os Estados 
Unidos há muito definem seus interesses em perspectiva global e desde a Segunda Guerra os 
perseguem de forma conseqüente nesse âmbito, o trabalho do Instituto envolve consideração 
dos regimes internacionais e dos contextos regionais em que se exerce a ação do Estado norte-
americano.
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cuja expressão emblemática é a universaliza-
ção do automóvel, símbolo par excelence da 
modernidade, em sua celebração à autono-
mia do indivíduo. 

Com seus complementos ideacionais, 
essas mudanças pareciam encerrar a promes-
sa de um mundo melhor, onde os “ganhos do 
crescimento” seriam repartidos com equida-
de; um mundo onde as desigualdades con-
tinuariam existindo, mas contidas dentro de 
limites relativamente restritos; um mundo de 
progresso social, enfim. Por isso, também, “era 
de ouro do capitalismo.”

Característica geral do período, esse 
movimento ascendente transcendeu a órbi-
ta do capitalismo avançado, e foi muito mais 
acentuado em alguns países. Tornou-se co-
mum, então, falar em “milagres econômicos. 
“Milagre alemão”, “japonês”, “coreano” (tivemos 
um “milagre” aqui no Brasil também, mas evita-
remos falar dele agora para não fugir ao tema 
deste capítulo). Muito diferentes sob tantos 
aspectos, esses casos nacionais apresentam 
um elemento comum: o dinamismo do setor 
externo de suas economias, a importância das 
exportações de bens manufaturados como 
mola propulsora do crescimento.

Destacar esse aspecto é preciso porque 
ele põe em evidência outro traço distintivo do 
período, a saber, a integração crescente das 
economias nacionais através da intensificação 
extraordinária do comércio entre os países. 

O contraste com a situação que preva-
leceu no entre guerras não poderia ser mais 
forte. Restabelecida a ordem burguesa, de-
pois de longo período de convulsões econô-
micas e políticas, a Europa alcançou certa es-
tabilidade em meados da década de 20, com 
a consolidação do regime fascista na Itália, o 
fim da hiperinflação alemã e a restauração do 
sistema monetário lastreado no ouro, pelo re-
torno à conversibilidade das principais moe-
das, a começar pela libra esterlina1. A fase de 
relativa tranquilidade, porém, não durou mui-
to. Em 1929, a crise financeira detonada pela 
quebra da Bolsa de Nova York converteu-se 
rapidamente em crise econômica mundial, 

1 Sobre essa quadra histórica, ver a obra monumental 
de Maier, Recasting bourgeois Europe, 1975.

1. CRESCIMENTO 
E LIBERALIZAÇÃO 
COMERCIAL NO PÓS-
GUERRA.   INSTITUIÇÕES 
INTERNACIONAIS  E A 
POLÍTICA DOS ESTADOS 
UNIDOS 

Quando a voz dos países em desenvol-
vimento começou a se fazer ouvir com maior 
sonoridade no GATT a economia internacional 
encontrava-se em meio a um ciclo de cresci-
mento sem precedente. 

“Trinta gloriosos”, “idade de ouro do 
capitalismo” – face a grandiosidade dos deslo-
camentos operados no período a hipérbole se 
justifica. Com efeito, nas três décadas que se 
seguiram ao fim da Segunda Guerra Mundial a 
economia global cresceu a taxas, antes ou de-
pois, nunca vistas. E fez isso em um processo 
onde as flutuações típicas da economia capi-
talista – a alternância entre fases de expansão 
e de retração da atividade – foram excepcio-
nalmente moderadas. Essa combinação feliz 
parecia dar crédito à ideia de que os gover-
nos dos países capitalistas avançados tinham 
aprendido muito com as experiências passa-
das e administravam a economia, agora, com 
instrumentos suficientes para evitar as crises. 

O otimismo expresso nessa crença 
muito difundida refletia também a impressão 
causada no imaginário  popular pelas grandes 
transformações sociais que marcaram o perí-
odo: capitalização do campo – uso dissemi-
nado de implementos agrícolas e fertilizantes 
químicos; urbanização acelerada; aumento 
acentuado da produtividade industrial, pela 
difusão das formas de organização do trabalho 
desenvolvidas no início do século nos Estados 
Unidos (produção em série, linha de monta-
gem, taylorismo); generalização da relação sa-
larial, com o declínio correspondente do tra-
balho por conta própria e dos antigos ofícios; 
entrada maciça das mulheres no mercado de 
trabalho; expansão das políticas de proteção 
social; mudança nos padrões de consumo, 
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Até certo ponto, não há o que objetar: 
as instituições importam, sem dúvida. Mas é 
um erro tomá-las como dadas, estruturas fixas 
que moldam as práticas dos atores sociais e 
determinam seus resultados. As instituições 
cristalizam compromissos decorrentes do en-
trechoque de forças sociais, e se realizam ape-
nas através do comportamento dos agentes, 
que as transformam permanentemente, em 
maior ou menor grau, com sua atividade. 

A natureza do FMI foi sutilmente alte-
rada pouco depois de sua criação por ato do 
Congresso dos Estados Unidos, que condi-
cionava o voto do representante do país no 
Fundo à decisão de um colegiado, o Conselho 
Consultivo sobre Problemas Monetários e 
Financeiros (NAC, na sigla em inglês), criado 
para esse efeito no âmbito do Executivo. Esta 
foi a primeira de uma série de mudanças “in-
fraconstitucionais” que modificaram drasti-
camente o papel originalmente atribuído ao 
órgão. Como resultado delas, a organização 
criada para garantir a estabilidade das taxas 
de câmbio e viabilizar a implementação de 
políticas econômicas norteadas pelo objetivo 
do crescimento e do pleno emprego acabou 
transformando-se em guardiã da ortodoxia fi-
nanceira. De resto, o FMI foi lamentavelmente 
reprovado em seu primeiro grande teste – a 
crise cambial inglesa de 1947 –, sendo quase 
nulo seu papel na solução dos problemas mo-
netários que afligiam as economias européias 
e o Japão no período.  

Da mesma forma, podemos dizer que 
foi muito modesta a ajuda do GATT à recons-
tituição do sistema multilateral de comércio, 
em sua etapa decisiva. Esta a conclusão de re-
nomado especialista, autor de estudo especí-
fico sobre o tema, que sintetiza os resultados 
de sua análise nestes termos: 

“the formation of the GATT does not ap-
pear to have stimulated a particularly rap-
id liberalization of world trade in the de-
cade after 1947. It is therefore difficult to 
attribute much of a role to the GATT in the 
dramatic economic recovery during the 
immediate post-war period beyond that 
of an effective supporting actor.” (Irwin, 
1995, p. 128).

Estabilização monetária, reconstitui-

que foi enfrentada, pelos mais diferentes go-
vernos, com políticas marcadamente defensi-
vas. Uma das mais conhecidas delas foi a Lei 
Smoot-Hawley, aprovada pelo Congresso dos 
Estados Unidos em 17 de junho de 1930, que 
elevava brutalmente as tarifas alfandegárias 
em nome da proteção do produtor americano 
contra as práticas desleais de seus concorren-
tes externos. Outro episódio importante foi a 
desvalorização da libra, em 1931, que pôs a 
pique o padrão-ouro. Cabe mencionar ainda 
a Conferência de Ottawa, em 1932, que esta-
beleceu o sistema imperial de preferências, 
um dos pomos de discórdia entre os Estados 
Unidos e a Inglaterra nas negociações de-
senvolvidas durante a guerra entre as duas 
grandes potências. Mais devastador ainda foi 
o efeito da desvalorização do dólar, decreta-
da por Franklin D. Roosevelt em abril de 1933, 
pouco depois de sua posse como presidente 
dos Estados Unidos. Em meio à Depressão, o 
efeito conjugado das medidas entrecruzadas 
de proteção comercial, cada vez mais rigoro-
sas, e das desvalorizações cambiais competi-
tivas foi a formação de blocos econômicos, a 
politização do comércio internacional, e a sig-
nificativa redução de seu volume. 

Na interpretação predominante entre 
os contemporâneos o resultado final dessa 
combinação funesta foi a Guerra. Para evitar 
a repetição da sequência que conduziu ao 
desastre seria necessário recompor o sistema 
multilateral mediante a criação de instituições 
internacionais capazes de garantir a liberaliza-
ção do comércio e a coordenação de políticas 
econômicas. Em consonância com essa mes-
ma visão, as análises que acabaram por preva-
lecer posteriormente passaram a atribuir, em 
grande medida, a prosperidade do pós-Guerra 
à derrubada gradativa das barreiras comerciais 
possibilitada pelo regime do GATT e à estabi-
lidade monetária propiciada pelo sistema de 
Bretton Woods. Levando em conta, também, 
as instituições domésticas criadas no mesmo 
período (dispositivos negociados de mode-
ração de demandas salariais; mecanismos de 
coordenação de investimentos e políticas mo-
netária e fiscal anticíclicas), no plano mais ge-
ral essas análises ressaltam a importância das 
instituições no desempenho da economia. 
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desaparecimento da siderurgia alemã, pela 
internacionalização do Ruhr e a transferência 
do controle da região do Sarre para a França 
(Eichengreen, 2007, p. 57; Wee, 1986, p. 44; 
Milward, 1992, p. 71); no caso japonês, as polí-
ticas adotadas inicialmente davam prioridade 
à transformação de sua estrutura social, com 
estímulo à sindicalização, através do reconhe-
cimento de direitos sociais segundo o modelo 
do New Deal, e a desmontagem dos blocos 
empresariais integrados, os zaibatisus, consi-
derados por uma parcela importante dos “pla-
nejadores norte-americanos” como um dos 
componentes básicos da matriz social do fas-
cismo2. 

Mesmo nesses países, porém, a eco-
nomia começava a se recuperar a olhos vis-
tos. Esse fato explica-se, em boa medida, pela 
seletividade dos ataques aéreos, que tinham 
como alvos principais o sistema de transporte 
e as áreas urbanas. Na Alemanha, o mais dura-
mente atingido, ao final da guerra menos de 
10% das estradas de ferro estavam em funcio-
namento  – 2.395 pontes ferroviárias, 10.000 
locomotivas e mais de 100 mil vagões tinham 
sido destruídos (Armstrong, Glyn e Harrison, 
1984, pp. 28-9). Outra era a situação no to-
cante às unidades produtivas. “O objetivo da 
guerra é a paz”, ensinava Clausewitz. Alunos 
aplicados, os planejadores estratégicos ingle-
ses e norte-americanos cuidavam de evitar as 
plantas industriais do inimigo, de importância 
vital no processo de reconstrução que espera-
vam comandar num prazo o mais breve pos-
sível. Segundo as estimativas de Maddison, 
enquanto as perdas de capital bruto na União 
Soviética foram de 25%, na Alemanha elas 
não passaram de 13% (contra perdas de 8% 
na França, 7% na Itália e 2% na Inglaterra) 
(Maddison, 1976, apud Richiln, 1995, p. 41). 
Cabe observar ainda que, no caso alemão, 
a indústria havia passado por forte processo 
de renovação como parte do esforço de guer-
ra3. Assim, eliminados os estrangulamentos 
2 Essa perspectiva é exposta claramente na obra de 
Brady, 1943. Para uma reconstrução da política adotada 
pelo governo militar de ocupação no Japão, cf. Halliday, 
1975, especialmente capítulos 7 e 8.
3 “Graças a investimentos efetuados durante a Guer-
ra, um terço do equipamento industrial alemão tinha, 
em 1945, menos de cinco anos de existência... E as in-
dústrias nas quais a Alemanha mais investira durante 

ção do sistema multilateral de pagamentos, 
de um lado; a remontagem do sistema liberal 
de comércio, de outro. Na solução desse duplo 
desafio o elemento decisivo não foram as ins-
tituições criadas no final da guerra, mas a ação 
dos Estados envolvidos, com destaque para 
um Estado muito peculiar, os Estados Unidos. 

No próximo tópico, procurarei mostrar 
como a referida solução foi construída. Em se-
guida, discutirei um aspecto importante da 
crise que afetou a economia capitalista inter-
nacional em meados dos anos 70, indicando 
como ele tem origem na própria solução en-
contrada para os problemas da fase preceden-
te. A última parte deste capítulo será dedicada 
à reconstituição do debate em torno do declí-
nio da indústria americana na década de 1980 
e à mudança na agenda da política comercial 
dos Estados Unidos, que se opera nesse perí-
odo.

2. 1945-1958. OS 
ESTADOS UNIDOS E A 
RECONSTRUÇÃO DO 
CAPITALISMO NA EUROPA

A despeito da enorme devastação cau-
sada pela guerra, dois anos depois da derrota 
do Eixo as economias européias estavam em 
franca recuperação. Excetuadas a Alemanha, a 
áustria e a Grécia, ainda mergulhada na guer-
ra civil, no final de 1947 a produção industrial 
européia já havia ultrapassado os níveis ante-
riores ao conflito. Na Suécia, ela era, nesse ano, 
42% maior do que em 1938; na Irlanda, 20%; 
na Inglaterra, 10%. Na França e na Itália, onde 
a recuperação caminhava mais lentamente, a 
produção industrial chegava a 99% e 93% do 
patamar alcançado em 1938, respectivamente 
(Eichengreen, 2007, p. 57). 

A situação nos países ocupados conti-
nuava muito mais sombria, pelo tamanho da 
destruição prévia e pela indefinição a respeito 
de seu futuro. No caso da Alemanha, sob ocu-
pação tripartite, os projetos iniciais contem-
plavam o desmantelamento de sua indústria 
pesada e a reorganização econômica do país, 
como produtor rural e de bens não duráveis 
de consumo (agricultura e indústria leve) – 
para não falar do plano francês, que previa o 
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um enorme desequilíbrio nas re-1) 
lações comerciais entre a Europa e os Estados 
Unidos.

Com efeito, cessadas as hostilidades, 
a Europa se via em situação de profunda de-
pendência das importações provenientes da 
grande potência, cujo território saía incólume 
da guerra e cuja economia dera um salto gi-
gantesco durante o conflito. Era nos Estados 
Unidos que os países europeus buscavam os 
bens de capital, os meios de transporte e os 
insumos necessários ao reaparelhamento de 
suas economias. Era para lá também que eles 
se voltavam para garantir o fornecimento de 
matérias-primas e produtos semimanufatura-
dos, bem como de combustível e gêneros ali-
mentícios. A Europa, porém, exportava muito 
pouco para os Estados Unidos. Daí resultava 
um déficit estrutural expressivo.  

Tabela 1
Balança comercial da Europa Ocidental com os 

Estados Unidos 
(milhões de dólares correntes)

ANO US$

1937 -655,57

1938 -898,66

1946 -2356,11

1947 -4742,14

1948 -3345,47

1949 -3491,59

1950 -1755,92

1951 -2510,71
Fonte: National Trade Returns. OEEC, Statistical Bulletin 
of Foreign Trade. Apud Milward, 1992.

Como se pode depreender dos dados 
reunidos na tabela acima, a situação não che-
gava a ser de todo nova: embora muito menor, 
desde o entre-guerras o referido desequilíbrio 
já se fazia presente. Mas nesse período o défi-
cit europeu nas transações comerciais com os 
Estados Unidos era compensado pelo retorno 
em dólares de ativos intangíveis e pelas expor-
tações a outras regiões do mundo. No quadro 
da divisão de trabalho que se esboçava depois 
da guerra, e com a transferência, em grande 
escala, dos ativos europeus para financiar o 
esforço bélico, esse padrão não se repetiria5. 

5 Nesse sentido, a informação a seguir é eloquente: 

(com a recuperação das vias de transporte e 
a recomposição das linhas de suprimento), a 
atividade econômica reage prontamente: em 
1947, a produção industrial alemã correspon-
dia a 46% do total obtido em 1937 (contra 
35% no ano anterior), enquanto a do Japão 
correspondia a 93% do produto industrial de 
1937 (contra 80% em 1946) (Armstrong  et al., 
1984, p. 69).

Em todos os países afetados pela guer-
ra, a recuperação econômica envolveu pesa-
dos investimentos, que tinham que ser feitos 
num quadro de escassez generalizada, onde 
todos eram convocados a “apertar os cintos” 
e trabalhar arduamente como contribuição 
intransferível à tarefa de reconstrução nacio-
nal. O volume desses investimentos variou de 
um país a outro, assim como o tamanho do sa-
crifício solicitado: na França, sob governo de 
União Nacional com forte presença socialista 
e comunista, os trabalhadores obtiveram con-
cessões suficientes para recompor em pouco 
tempo boa parte dos rendimentos reais que 
obtinham antes da guerra. Na Alemanha ocu-
pada, as dificuldades eram muito maiores: 
pelas estimativas da ONU, em 1947 o salário 
por hora na indústria manufatureira havia ca-
ído entre 25% e 33% desde o final da guerra, 
nas zonas ocidentais do País; e, sob a vigência 
de um sistema rígido de racionamento, com 
preços administrados em bases inteiramente 
arbitrárias4, os trabalhadores gastavam dois 
quintos de seus ganhos para comprar alimen-
tos, roupas e cigarros no mercado negro, onde 
os preços eram de cinco a dez vezes maiores 
do que os preços tabelados (Armstrong  et al., 
1984, p. 82). 

Implicados nessa situação crítica esta-
vam dois problemas conjugados, ambos alar-
mantes do ponto de vista do planejamento 
estratégico norte-americano: 

a guerra – indústria ótica, química, engenharia leve, 
veículos, metais não ferrosos – foram, precisamente, 
aquelas que haveriam de servir de base para o cresci-
mento súbito ocorrido na década de 1950” (Judt, 1997, 
p. 100). 
4 “These problems were more severe in Germany, 
where the wages and prices fixed by the Nazis in 1936 
continued to form the basis for the administered price 
structure of the Allied occupiers a decade later.” Eichen-
green, 2007, p. 62.
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dia. 

Mesmo assim, havia algo de perturba-
dor na boa vontade proclamada. As correntes 
políticas divergiam nos caminhos propostos 
para a consecução dos fins aceitos por todos, 
ou quase todos. Mas em geral eles se situa-
vam bem à esquerda do que se consideraria 
admissível nos Estados Unidos. A tese contida 
no programa Ahlen da União da Democracia 
Cristã, escrito, a maior parte dele, por Konrad 
Adenauer, o político conservador entronizado 
pela administração militar dos Estados, como 
chefe do governo alemão, é uma ilustração 
eloquente dessa tendência. 

“The capitalism economic system has not 
satisfied the vital state and social interests 
of the German people... The content and 
the goal of this … new social and eco-
nomic order can no longer be the capi-
talist striving for profits and power, but 
only the good life (Wolhlergehen) of the 
people.”7

É que a derrota do nazifascismo teve 
um alcance muito maior do que faria pensar 
a simples contabilidade da distribuição de 
forças na cena política. No plano da luta ide-
ológica, o desaparecimento da extrema-di-
reita colocou na defensiva o centro liberal ou 
social-cristão, abrindo espaço, mesmo nesse 
campo, para ideias “coletivistas” que tiravam o 
sono de von Mises, Hayek e companhia. Fora 
dele, as propostas eram mais radicais, e muito 
mais precisas. Assim, sob a liderança de Kurt 
Schumacher, dirigente social-democrata que 
permanecera na Alemanha durante o jugo na-
zista, o SPD defendeu a nacionalização da in-
dústria pesada, a unidade do Estado alemão, 
e a democracia socialista8. A ideia do planeja-
mento como forma adequada de coordena-
ção econômica tinha aceitação generalizada; 
a propriedade estatal dos serviços de utilida-
de pública era uma realidade, e em muitos pa-
íses – como a França e a Itália – ela se estendia 
a parcelas significativas do setor produtivo; 
em vários países, a negação do direito ilimita-

7 Apud Therborn, 1995, p. 27.
8 O leitor pode encontrar na obra de Rovan (1978) in-
formações sobre a trajetória de Schumacher e a política 
da social-democracia alemã no período. Para um estu-
do mais profundo, cf. Edinger, 1965.

Agravado ainda pela fuga de capital da 
Europa, que chega a quase um bilhão de dóla-
res por ano nesse período6, o estrangulamen-
to financeiro decorrente desse descompasso 
punha em questão os planos norte-ameri-
canos para o mundo do pós-guerra sob dois 
ângulos: a) ameaçava a continuidade do fluxo 
de exportações para a Europa, tido como es-
sencial à vitalidade econômica e ao pleno em-
prego nos Estados Unidos; b) punha a Europa 
diante do dilema de aprofundar o controle 
estatal sobre as atividades econômicas – algo 
incompatível com a Aliança Atlântica –, ou 
buscar o ajuste externo através de programas 
recessivos, com as consequências políticas ca-
lamitosas que essa decisão quase certamente 
provocaria. Esse cenário parecia inaceitável. E 
não por acaso. 

um quadro de tensão social e gran-2) 
de incerteza política. 

A memória dos horrores do entreguer-
ras ainda estava bem viva. É verdade, agora, 
a disposição das forças sociais e políticas era 
outra. A extrema-direita, fator decisivo naque-
le período, estava prostrada, com seus expo-
entes presos, perseguidos, estigmatizados, 
sem qualquer possibilidade de reingressarem 
com suas cores próprias na cena política. E em 
alguns países a condenação se estendia aos 
grupos sociais que os apoiaram – na França, 
um dos objetivos das nacionalizações feitas 
depois da Libertação foi o de punir o colabo-
racionismo. Os partidos de esquerda tinham 
presença forte, e em muitos países estavam 
no governo – mas, tomando a reconstrução 
econômica como um desdobramento da luta 
contra o fascismo, conclamavam seus segui-
dores a se dedicarem com afinco ao trabalho, 
operando como um elemento moderador de 
demandas corporativas. Por toda parte, a pa-
lavra de ordem era recriar as bases da prospe-
ridade; a revolução não estava na ordem do 
“Britain was near the end of its financial tether. Its gold 
and dollar reserves, which had exceeded $4 billion in 
1938 had fallen to just over $1 billion by September 
1940, when nationalized the overseas investments of 
its large companies and put them for sale abroad.” (Hu-Hu-
dson, 2003, p.119).
6 Cf. Triffin, 1961, p. 33. Entre 1946 e 1947, a França 
perdeu 60% de suas reservas de ouro, enquanto as re-
servas da Suécia tiveram redução de 75%. Cf. Hudson, 
2003, p. 156. 
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que tinha adotado meses antes, por força de 
cláusula estabelecida em acordo de emprésti-
mo firmado com os Estados Unidos. 

Como se viu, o socorro que a Inglaterra 
recebeu então não veio do FMI. Pouco de-
pois da oficialização da Guerra Fria (o dis-
curso presidencial que enunciou a chama-
da “Doutrina Truman” é de 12 de março de 
1947), a ajuda viria através de ambicioso 
Programa de Recuperação Europeia, inteira-
mente patrocinado pelo governo dos Estados 
Unidos. Para distribuí-la entre os países con-
templados e para dirigir sua aplicação, em 
conformidade com os objetivos definidos, o 
Plano Marshall envolveu a criação de meca-
nismos de coordenação e monitoramento 
específicos (a Administração da Cooperação 
Econômica, agência do Executivo americano 
rebatizada depois como USAID, e o Comitê 
para a Cooperação Econômica Europeia, as-
cendente direto da OCDE – Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico). 
Mais adiante direi uma palavra sobre esse as-
pecto. Por ora, o importante é destacar o signi-
ficado das transferências unilaterais realizadas 
no contexto do programa. Foram 13 bilhões 
de dólares, em quatro anos, correspondendo 
quase exatamente ao déficit comercial acu-
mulado dos países europeus no mesmo perí-
odo. Os dados apresentados na tabela abaixo 
chamam a atenção para outro aspecto que 
nos ajuda a aquilatar a importância dos recur-
sos aportados pelo Plano Marshall naquela 
conjuntura crítica.

do de comando do empresário e a afirmação 
do direito do trabalhador ao emprego ga-
nhavam força (a lei alemã de Proteção contra 
Demissões é de 1950); o conceito de “função 
social da propriedade” convertera-se em lugar 
comum. 

Os problemas, porém, não se limitavam 
ao terreno da política eleitoral, nem à esfera 
do discurso. Eles se expressavam no plano da 
ação coletiva, onde a mobilização dos traba-
lhadores organizados multiplicava demandas 
radicais de participação e impunha o reco-
nhecimento de direitos sociais até bem pouco 
tempo atrás tidos por “subversivos”. A passa-
gem abaixo, transcrita de matéria da época, 
publicada na revista The Economist, expressa 
bem esse estado de coisas, ainda que em tom 
um tanto alarmista.

“The collapse of that New Order impart-
ed a great revolutionary momentum to 
Europe. It stimulated all the vague and 
confused but nevertheless radical and so-
cialist impulses of the masses. Significantly 
every programme with which the various 
Resistance groups throughout Europe 
emerged from the underground con-
tained demands for nationalisation of 
the banks and large-scale industries; and 
these programmes bore the signatures of 
Christian Democrats as well as of Socialists 
and Communists.”9

Dois anos depois do final da guerra, 
com a reativação econômica em marcha, for-
tes pressões inflacionárias e a dose de sacrifí-
cios cobrada à população mantida, os confli-
tos sociais tendiam a ganhar maior volume e 
intensidade. Nessas condições, a preocupação 
dos estrategistas norte-americanos com a es-
tabilidade da ordem que cuidavam de criar se 
justificava plenamente. 

A hora da verdade soou no começo de 
1947, quando a combinação entre os proble-
mas estruturais antes aludidos e um inverno 
extremamente rigoroso derrubou a confiança 
dos investidores e precipitou um movimento 
de manada contra a libra esterlina. Vendo rapi-
damente esvaírem-se suas reservas em ouro, o 
governo inglês abandonou a conversibilidade, 

9 The Economist, 1º/12/1945, apud Armstrong et al., 
1984, p. 43.
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control of prices raised the cost of living 
and provoked a rash of strikes in late 1948, 
the arrival of Marshall Plan funds gave the 
government leeway to offer concessions 
and avoid having to roll back its earlier 
liberalization measures.” (Id. ibid., 2007, p. 
66). 

Considero convincente a objeção feita 
por Armstrong et al. contra o argumento de 
Fred Block, que via no Plano Marshall a dispo-
sição dos Estados Unidos de barrar o caminho 
para a reconstrução econômica da Europa 
mediante a reconstituição de capitalismos 
nacionais, que poderiam mais tarde lhes fazer 
sombra. Os parcos elementos apresentados 
até aqui me parecem suficientes para convali-
dar o juízo dos autores, para quem a fragilida-
de econômica e política das burguesias euro-
peias no imediato pós-guerra tornava risíveis 
quaisquer veleidades exageradas de autono-
mia.  

Acompanho esses autores ainda quan-
do eles salientam que a “ameaça soviética” foi, 
antes de tudo, um dispositivo retórico, que 
funcionou como arma potente no combate ao 
inimigo ideológico e como instrumento eficaz 
para tornar palatável a ajuda internacional, 
perante um Congresso onde era forte a oposi-
ção a esse tipo de compromisso. 

E concordo com a conclusão final de 
seu argumento: 

“so the fundamental task for the United 
States was to restructure provision of the 
resources necessary for European recovery 
– to replace existing pragmatic arrange-
ments with ones designed to ensure the 
restoration of effective capitalist control.” 
(Armstrong et al., 1984, p. 112). 

Com diferenças de ênfase, mais de-
talhes, e conotações muito distintas, essen-
cialmente é a mesma avaliação esposada por 
Eichengreen, como fica transparente à leitura 
do trecho seguinte: 

“These observations point to another way 
in which the Marshall Plan mattered: it 
tipped the balance of political power to-
ward centrist parties. U.S. officials such as 
Dean Acheson, the undersecretary and 
later secretary of state who shaped both 

Tabela 2
Ajuda dos Estados Unidos e formação de capital 

em países selecionados

1948 1949 1950 1951

Inglaterra 

Ajuda 937 1.009 629 129

FBCF (%) 9 11 10 2

França

Ajuda 781 766 465 421

FBCF (%) 14 12 10 7

Alemanha 
Ocidental

Ajuda 1.130 948 470 362

FBCF (%) 31 22 11 7

Itália

Ajuda 399 437 257 261

FBCF (%) 27 34 10 9
Fonte: Maier, 1987.

De posse desses elementos, podemos 
enfrentar agora a questão dos objetivos gerais 
do Plano Marshall e do significado histórico 
mais amplo do processo que ele anima.

Do ponto de vista estritamente eco-
nômico, parece-nos correta a avaliação de 
Eichengreen, segundo o qual 

“The Marshall Plan ... solved the catch 22 
of having to export in order to pay for im-
ports but being unable to produce for ex-
port without first importing materials and 
machinery. It sustained Europe’s strategy 
of investment-led growth and reconciled 
the need for investment finance with the 
insistence on higher living standards.” 
(Eichengreen, 2007, p. 65).

Soa convincente também o argumento 
do autor a respeito da contribuição do Plano 
Marshall para a restauração dos mecanismos 
de preços de mercado pela atenuação das 
pressões inflacionárias. 

Mas o mais revelador, neste particular, 
é o seu comentário de natureza política. 

“In Germany, where Ludwig Erhard’s de-
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insumos e bens de capital). Assim, o déficit 
comercial da Europa Ocidental nas transações 
comerciais com os Estados Unidos passa de 
2.356,11 bilhões, em 1946, para 3.491,99 bi-
lhões, em 1949 (Milward, 1992, p. 27).

A escassez de dólar não afetava apenas 
as transações com os EUA. O comércio intrarre-
gional se via também severamente prejudica-
do porque as moedas europeias eram incon-
versíveis. Obrigados a praticar regras rigorosas 
de racionamento para canalizar suas parcas 
divisas à aquisição de bens essenciais, os pa-
íses recorriam a acordos intergovernamentais 
para comerciarem entre si. Não se tratava de 
situação nova: os primeiros acordos deste tipo 
foram assinados entre os governos no exílio 
da Bélgica, da Holanda e de Luxemburgo.

“No final da década de 1940 – escreve 
Eichengreen – o comércio europeu pa-
recia uma tigela de espaguete (spaguetti 
bowl) de mais de duzentos acordos bila-
terais. Os governos contratantes acorda-
vam em listar as mercadorias para as quais 
iriam expedir licenças para importações 
provenientes de países parceiros e espe-
cificavam a taxa de câmbio pela qual as 
transações seriam realizadas. Os acordos 
mais restritivos preestabeleciam tanto os 
preços quanto as quantidades para garan-
tir o equilíbrio contínuo do intercâmbio 
comercial.” (Eichengreen, 2007, p. 73). 

Um dos objetivos centrais no planeja-
mento estratégico norte-americano era o de li-
beralizar o comércio intrarregional, como par-
te do programa maior de restaurar o sistema 
multilateral de comércio encarnado no GATT. 
Para tanto, o PRE exigia dos países membros a 
adesão de cláusula contratual comprometen-
do-se a abolir as referidas práticas restritivas. 
Mas como fazer isso em um quadro de dificul-
dades tão severas como as que prevaleciam 
na época? 

Essa é a alegação básica de Milward 
para discordar da avaliação muito negativa 
sobre os referidos acordos, praticamente unâ-
nime na narrativa liberal.  

“In unsure and unpredictable circum-
stances bilateral trade protected the 
chosen domestic economic policies of 
the separate countries by removing the 

the Truman Doctrine and the Marshall 
Plan, made clear their reluctance to fa-
vor Socialist government with aid. The 
Marshall Plan strengthened the hand of 
political moderates who could cite the 
loss of U.S. grants as an additional cost of 
opposing their programs.”

“At the most fundamental level, the 
Marshall Plan defined the conflict between 
East and West as a choice between central 
planning and the market. As Klaus Heinrich 
Hennings has put it, “the Marshall Plan im-
plied a private ownership economy, and 
thus in effect put an end to debates on 
other forms of economic organization.”10

*****

A dimensão fundamental no Plano 
Marshall era o projeto de reconstituir as socie-
dades européias como economias capitalistas 
de mercado. Para garantir a consecução des-
se objetivo maior seria preciso, muitas vezes, 
fazer concessões aos Estados e aos europeus, 
e mesmo tolerar-lhes a violação de princípios 
solenemente proclamados – como a “não dis-
criminação”, com sua tradução operacional: as 
normas do “tratamento nacional” e da “nação 
mais favorecida” tão caras ao GATT – com os 
quais estes foram obrigados a se comprome-
ter como condição para receberem a ajuda do 
Plano. É o que constatamos quando estende-
mos nosso olhar ao tratamento dado no início 
da década de 1950 aos problemas financeiros 
que continuavam, renitentemente, a atormen-
tar a Europa.

De fato, apesar da ajuda recebida, o 
problema do desequilíbrio europeu de balan-
ço de pagamentos persistia. Os recursos do 
Plano Marshall permitiam compatibilizar in-
vestimento e níveis aceitáveis de consumo, ao 
mesmo tempo em que deslocavam momenta-
neamente a constrição externa. Mas a Europa 
mantinha um desequilíbrio estrutural, que se 
reproduzia a cada ano: o crescimento maior 
acarretava o aumento significativo da deman-
da de produtos importados (principalmente 

10 Eichengreen, 2007, pp. 66-7. A menção na passa-
gem citada é ao texto de Klaus Heinrich Hennings sobre 
a Alemanha na coletânea organizada por Boltho, 1982, 
pp. 472-501.
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quidez no comércio intrarregional através da 
compensação regular de débitos e créditos, 
como parte de um programa ambicioso de 
liberalização comercial. Valendo-se da expe-
riência prévia de acordos mais limitados des-
se tipo (o primeiro foi firmado pela Bélgica, 
Luxemburgo, Holanda, França e Itália, em no-
vembro de 1947), as negociações para a cria-
ção da União Europeia de Pagamentos chega-
ram a bom termo em julho de 1950. 

Mas para isso foi preciso pagar um pre-
ço. Segundo a historiadora antes referida,

“France obtained concessions as well. 
Liberalization of trade would be gradual 
and would initially cover 60 percent of all 
products, then 75 percent, and finally 100 
percent. Discrimination would be allowed 
against countries which either obstructed 
further liberalization or which damped 
goods on other countries markets. The 
EPU contained several safeguards to cush-
ion the effects of trade liberalization while 
providing the means to increasing intra-
trade, as France had sought….

British and French priorities were therefore 
substantially preserved. The Americans 
were unable to force on them a multilater-
al trade and payments scheme that might 
endanger the success of their national 
economic policies.” (Esposito, 1995, p. 76).

A UEP contribuiu muito para desobs-
truir os circuitos comerciais na Europa e para 
aliviar os problemas de escassez de dólares 
que afetavam o continente. Contudo, como 
nos informa outro estudo especializado, du-
rante o seu primeiro ano de existência, os 
déficits bilaterais acumulados nunca ultrapas-
saram 3,2 bilhões de dólares, dois terços dos 
quais foram automaticamente cancelados, o 
restante tendo sido financiado com ouro de-
positado na UEP pelos participantes, através 
de operações de crédito, e – a parcela maior 
– com ajuda dos EUA (Reichlin, 1995, p. 53). 
Mas a questão de como cobrir o déficit euro-
peu nas transações comerciais com os Estados 
Unidos permanecia aberta.

A resposta cabal ao problema foi dada 
por outra linha de ação, aparentemente sem 
nenhuma relação direta com as questões da 
liberalização comercial e da estabilidade mo-

need to stabilize exchange rates by drastic 
policy alterations. It was seen, by govern-
ments … as a safeguard against the dan-
ger of having to maintain stable exchange 
rates through deflation. The aspiration to 
a better world, for which the war had been 
fought, thus served in Western Europe to 
strengthen the controlled and relatively 
inflexible system of trade and payments 
…” (Milward, 1992, p. 220).

Mesma descrição, juízos diversos. Na 
verdade, trata-se de uma questão de ponto de 
vista – a natureza da comparação tácita que 
informa a análise. Seria possível arguir que o 
resultado da liberalização comercial propos-
ta pelos EUA seria exatamente a “primeira 
melhor condição” cuja ausência justificaria, 
no entender da crítica revisionista – da qual 
Milward é um expoente –, a aplicação de tais 
esquemas. Mas essa resposta não encerraria o 
debate, pois há maneiras diferentes de libera-
lizar as relações comerciais entre um conjunto 
de países, e nem todas seguem o roteiro inspi-
rado nos princípios gerais do GATT que os pla-
nejadores norte-americanos seguiam. Como 
informa a autora de um estudo histórico mui-
to bem documentado, o projeto francês de li-
beralização previa um cronograma em cinco 
estágios, com proteção transitória a empresas 
para defender o emprego, e a gestão do pro-
cesso por comitês técnicos. Com papel desta-
cado na coordenação dos investimentos e na 
promoção do crescimento integrado, esses 
comitês supranacionais estabeleceriam regras 
para evitar a concorrência desleal e desenco-
rajariam a adoção de políticas deflacionárias 
(Esposito, 1995, pp. 74-5).  

No final da década de 1940, o prazo do 
Plano Marshall começava a se esgotar, mas os 
problemas do balanço de pagamentos euro-
peu persistiam. Na impossibilidade política de 
sequer solicitar ao Congresso a extensão do 
programa, a ação do Executivo norte-ameri-
cano se desdobrou em duas grandes linhas. 
A primeira delas, mais óbvia, foi anunciada 
por Paul Hoffman, titular da Administração 
da Cooperação Europeia (ECA, no acrônimo 
inglês) em 31 de outubro de 1949: a criação 
de um sistema europeu de pagamentos, que 
reduziria drasticamente as exigências de li-



Cadernos Cedec nº 82 (Edição especial Cedec/INCT-INEU), agosto de 2009

14 15

ço de pagamentos entre Europa e Estados 
Unidos estavam inteiramente invertidos – os 
custos de manutenção das tropas americanas 
na Alemanha respondiam, sozinhos, por dois 
terços do superávit em conta corrente deste 
país, que acumulava reservas em ritmo cres-
cente desde 1950 (Strange, 1976, p. 47).

Mas, para efeitos do argumento desen-
volvido aqui, não é preciso descer a este nível 
de detalhes. Basta assinalar o descompasso 
entre o que os criadores das instituições de 
Bretton Woods imaginavam e o que foi obtido. 
Em 1958 os países europeus aboliram quase 
todos os controles de capital e suas moedas se 
tornaram conversíveis; mas o FMI pouco con-
tribuiu para esse resultado. Agora, havia um 
sistema monetário internacional em funciona-
mento; mas ele era muito diferente do que fora 
projetado. Decorridos treze anos desde o final 
da Segunda Guerra Mundial, o dólar converte-
ra-se em moeda-chave, universalmente aceita 
por agentes públicos e privados, em sua trí-
plice função como unidade de conta, reserva 
de valor e meio de pagamento. E, ao controlar 
a política monetária internacional através da 
oferta de liquidez, os Estados Unidos passa-
vam a operar como Banco Central dos países 
capitalistas. 

3. A SOLUÇÃO E O 
PROBLEMA QUE ELA GERA  

O crescimento vigoroso das econo-
mias europeias – algumas mais do que outras, 
e a Inglaterra como nota dissonante – vem 
suscitando há tempos interpretações muito 
diversas. Algumas delas acentuam fatores re-
lativos à demanda – novo modelo de política 
econômica comprometido com a sustentação 
da demanda, que gera expectativas positivas 
nos agentes econômicos e condiciona positi-
vamente suas decisões de investimento; ou-
tras interpretações acentuam alguns elemen-
tos decisivos na oferta de fatores de produção, 
como a disponibilidade de ampla reserva de 
trabalhadores aptos e dispostos a trabalhar 
operosamente por salários muito inferiores 
aos seus congêneres norte-americanos. 

Muito importante nessa linha de ar-
gumentação é também o efeito de catching 

netária: o rearmamento. Aparentemente, digo. 
Como Fred Block salienta, a estratégia formu-
lada pelo secretário de Estado, Dean Acheson 
– que já foi apresentado ao leitor por Barry 
Eichengreen – e pelo sucessor de Kennan no 
Policy Planning Staff do Departamento de 
Estado, Paul Nitze, tinha a vantagem de res-
ponder a mais de um problema ao mesmo 
tempo: o equilíbrio financeiro da Europa e a 
solidificação dos laços de dependência estra-
tégica que a ligavam aos Estados Unidos – em 
1950, a União Soviética tinha posto na mesa a 
proposta de reunificar a Alemanha, com a neu-
tralização do país, tese recebida com simpatia 
por ampla parcela da opinião pública alemã, 
mas cuja aceitação representaria um golpe fa-
tal na lógica bipolar da Guerra Fria. 

Sob o choque provocado pelo anúncio 
do primeiro teste nuclear soviético (feito por 
Truman em 23 de setembro de 1949), na vo-
tação do Orçamento para o ano fiscal de 1950 
o Congresso, majoritariamente republicano, 
aprovou uma verba de 1 bilhão de dólares em 
ajuda militar à Europa – cortando cerca de 30% 
do valor solicitado pelo Executivo. Poucos me-
ses depois, a eclosão da guerra da Coreia exa-
cerbava o sentimento de ameaça iminente, e 
o mesmo Congresso aprovaria rapidamente 
pedido de mais 5 bilhões de dólares em ajuda 
militar aos países da OTAN. 

Entre 1949 e 1953, a rubrica “despesas 
militares diretas” na balança de pagamentos 
dos Estados Unidos aumenta quase 600% 
(passa de 576 milhões para 2.615 bilhões de 
dólares), e continua a crescer depois do final 
da guerra na ásia, para atingir o pico de 3.435 
bilhões, em 1958 (Block, 1977, p. 115). 

Nem toda ajuda militar tinha o efeito 
de aliviar a escassez de dólares dos países eu-
ropeus. Fred Block chama atenção para esse 
fato e discrimina criteriosamente as modali-
dades de uso com impacto positivo em seus 
balanços de pagamentos. Assinala ainda a 
importância do dispêndio direto com as tro-
pas estacionadas na Europa na resolução do 
problema de liquidez que afligia o continente. 
Podemos formar uma ideia do peso desse fa-
tor quando levamos em conta que, em 1960 
– quando os termos do problema de balan-



14 15

Sebastião C. Velasco e Cruz

Seja como for, interpretações desse 
tipo desembocam em um argumento mais 
geral sobre as bases do crescimento europeu, 
que enfatiza o papel das instituições sociais. 
Este argumento sugere ainda um caminho 
para explicar a reversão ocorrida na década de 
1970, quando a economia mundial entra em 
fase de forte turbulência e crescimento muito 
reduzido. Com o esgotamento dos fatores ma-
croeconômicos propulsores, as instituições re-
feridas, antes tão “funcionais”, passam a acusar 
inadequação crescente. Esse ponto de vista, 
que norteia a importante obra de Eichengreen 
já várias vezes citada aqui, está formulado de 
maneira singela no trecho que se segue. 

“Just as this inheritance of economic and 
social institutions contributed to the ex-
traordinarily successful performance of 
the European economy in the third quar-
ter of the twentieth century, it was equally 
part of the explanation for Europe’s less 
satisfactory performance in the subse-
quent twenty-five years. As the early op-
portunities for catch-up and convergence 
were exhausted, the continent had to find 
other ways of sustaining its growth. It had 
to switch from growth based on brute-
force capital accumulation and the acqui-
sition of known technologies to growth 
based on increases in efficiency and inter-
nally generated innovation.” (Eichengreen, 
2007, p. 5).

A crise dos anos 70 e a queda prolon-
gada no ritmo de crescimento econômico – 
fenômenos que nem de longe se restringem à 
Europa – são temas tão controversos quanto o 
do crescimento extraordinário do período an-
tecedente. Não vou entrar nesse debate. Mas 
considerarei com algum vagar este aspecto 
curiosamente silenciado no esquema inter-
pretativo de Eichengreen: os desequilíbrios 
monetários que se manifestam de forma pa-
tente no início dos anos da década de 1960 e 
as tensões políticas deles decorrentes. 

Desde o final da Segunda Guerra a 
economia internacional debateu-se com um 
problema: a escassez de dólares, a liquidez 
insuficiente. Vimos como ele foi equacionado: 
a emissão de moeda pelos Estados Unidos e 
sua transferência através dos fundos do Plano 
Marshall e do orçamento de defesa. No decur-

up, a existência de um grande diferencial em 
termos de produtividade do trabalho entre 
Europa (e Japão) e os Estados Unidos. Esse di-
ferencial, que já era bastante acentuado antes 
da guerra, aprofundou-se mais ainda com a re-
cuperação da economia americana que se dá 
a partir de 1939. Cinco anos depois do final do 
conflito, a produtividade média do trabalho 
na Europa (medida em termos de produto por 
hora trabalhada) não alcançava a metade da 
média norte-americana (Eichengreen, 2007, p. 
18). Mas, removidos os gargalos que emperra-
vam o investimento produtivo na região, esse 
atraso enorme logo se traduziria em vanta-
gem, ao garantir às economias desses países 
um dinamismo ímpar. Isso, não apenas pelos 
ganhos advindos da tecnologia embutida nas 
máquinas e equipamentos importados, mas 
também pela modernização das estruturas 
empresariais e dos métodos de gestão.  

Esse o aspecto destacado por Charles 
Maier: o Plano Marshall envolvia muito mais 
do que simples ajuda financeira e apoio po-
lítico às forças de centro-direita na Europa. A 
ideia-força que norteava os new dealers, en-
carregados de planejar a reconstrução euro-
peia, era a de exportar a “política de produti-
vidade”, como fórmula finalmente encontrada 
nos Estados Unidos para aplacar os conflitos 
de classe e garantir a prosperidade. A cam-
panha a que eles se entregaram impetuosa-
mente com esse fim buscava promover uma 
mudança profunda na cultura e nas formas de 
organização das empresas, bem como no seu 
modo de relacionamento com o meio social 
envolvente. Testemunho do sucesso desse es-
forço, a modernização observada nos países-
alvo ajudaria a explicar o dinamismo de suas 
economias. 

Têm razão, porém, os autores que qua-
lificam esse argumento, apontando o equí-
voco contido na ideia da “importação”. O que 
ocorreu na Europa e no Japão não foi a apli-
cação de tecnologias sociais inventadas em 
outro lugar, mas a produção de modos de ser 
e fazer originais com base na combinação de 
elementos derivados de experiências exter-
nas, com elementos previamente estocados 
na memória institucional daqueles países. 
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da economia internacional em constante ex-
pansão – o que implicava acumular déficits 
em sua balança de pagamentos e debilitar no 
longo prazo sua moeda –, ou adotar medidas 
de ajuste interno para fortalecer o dólar – com 
os efeitos recessivos produzidos por tais polí-
ticas.

O problema que foi comprimido no 
parágrafo acima entrou para a história como 
o “dilema Triffin”. Para enfrentá-lo, o autor con-
cebia uma solução logicamente impecável e 
notável por sua ousadia: eliminar de uma vez 
por toda a “relíquia bárbara”, substituindo o 
ouro por uma moeda inteiramente fiduciária 
a ser gerida multilateralmente.

Introduzida essa inovação, os Estados 
Unidos estariam liberados para perseguir as 
políticas domésticas mais adequadas às cir-
cunstâncias de sua economia; mas perderiam, 
em contrapartida, a condição de “banqueiros 
do mundo”, com a prerrogativa de financiar 
seus déficits emitindo moeda, que tal condi-
ção envolvia. Não surpreende, pois, que a re-
cepção da proposta de Triffin no país tenha 
sido mista: a perspectiva de vê-la adotada 
projetava para o futuro novos dilemas, tão an-
gustiantes quanto aqueles que ela resolvia. 

O debate sobre a reforma monetária 
internacional nasceu da percepção da vulne-
rabilidade do dólar, e foi impulsionado pelas 
pressões sobre o dólar que essa mesma per-
cepção induzia. Elas vinham de dois lados: dos 
governos superavitários – e, dentre eles, prin-
cipalmente da França – que resistem à ideia de 
guardar suas suadas reservas em uma moeda 
que podia se depreciar num dado instante; e 
dessa entidade fantasmática que atende pelo 
nome de “mercado” e faz sentir pesadamente 
sua presença pelo movimento de preços e a 
colocação de fundos.

Não vou me deter na análise desse 
processo, mas devo chamar atenção para dois 
aspectos essenciais à compreensão do argu-
mento aqui esboçado. 

A posição dos atores estatais que 1) 
protagonizaram o debate 

De um lado, os países superavitários, 
que receavam o efeito inflacionário dos défi-

so do tempo, outro fluxo ganhou importância 
crescente: o investimento direto no exterior, 
que se fez na época com forte estímulo do go-
verno. 

*****

Responsáveis por 39% do produto, 
detentores de cerca de 70% das reservas em 
ouro, com sua enorme superioridade econô-
mica e ascendência política, no início da dé-
cada de 1950 os Estados Unidos operavam 
confortavelmente como banqueiros do mun-
do. A conta do governo no balanço de paga-
mentos podia ser deficitária, pois ninguém se 
importava muito com isso. A economia inter-
nacional tinha fome de dólares, e o Tesouro 
atendia seus reclamos da forma que bem lhe 
convinha. A base de sustentação do sistema 
monetário internacional continuava sendo o 
metal precioso, mas com sua paridade inalte-
rada desde 1934, o dólar gozava de confiança 
tamanha que era tido como “tão bom como o 
ouro”, como se dizia. 

O primeiro sinal de que o edifício podia 
não ser tão sólido veio em 1958. Nesse ano, o 
passivo externo dos Estados Unidos (soma de 
obrigações oficiais e não oficiais com estran-
geiros) ultrapassou o valor total das reservas 
do país em ouro. A partir daí, a luz amarela 
acendeu-se – teve início, então, um intenso 
debate sobre a cotação adequada do dólar 
e, além disso, sobre o seu papel como moe-
da de reserva. Esse debate, que se prolongou 
por cerca de uma década, começou no meio 
acadêmico, estendeu-se aos círculos governa-
mentais e ganhou novo caráter em 1963, com 
a abertura oficial de um processo de negocia-
ção complexo cujo horizonte era a reforma do 
sistema monetário internacional.

Essa a consequência prática do argu-
mento exposto em 1959 por Robert Triffin. Ao 
dar a salva que desencadeou a controvérsia, o 
professor belga da Universidade de Yale afir-
mava que o sistema monetário em vigor era 
internamente contraditório. Ao entronizar 
o dólar como moeda dominante e ao fixar a 
sua paridade com o ouro, o sistema expunha 
as autoridades do país emissor a uma escolha 
impossível: atender a demanda de liquidez 
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can, in effect, borrow to meet its needs in al-
most an imperceptible fashion, without the 
necessity of arranging and negotiating loams 
as other borrowers must do.”12

Em outras palavras, era possível endivi-
dar-se, sem perda de autonomia. 

A arena onde se processou a nego-2) 
ciação

Aqui também vamos observar uma 
mudança sutil, mas significativa. As discus-
sões começam por iniciativa do governo dos 
Estados Unidos, que convidou um grupo se-
leto de países – a “oligarquia dos abastados”, 
na fórmula colorida de Susan Strange – para 
buscarem, juntos, os meios mais adequados à 
solução dos problemas da ordem monetária 
internacional que afetavam a todos, indistin-
tamente. Assim, na primeira fase, os trabalhos 
se desenvolvem em nível técnico, sob a ilusão 
confortante do interesse comum. A insistência 
francesa na defesa de um ponto de vista ina-
ceitável para os condutores do processo traz à 
tona seu caráter essencialmente político. Em 
dado momento, verifica-se uma “mudança de 
fórum”, e a discussão é transferida para o âm-
bito do FMI. 

Trata-se, naturalmente, de uma sim-
plificação. O Grupo dos 10 não se dissolveu, e 
foi no interior dele que as “grandes decisões” 
foram produzidas. Ainda assim, o transborda-
mento do debate para a reunião dos governa-
dores teve efeitos políticos não desprezíveis. 
Podemos intuí-los ao ouvir a voz do ministro 
das Finanças australiano, no Encontro Anual 
do FMI, em 1966.

“The Group of Ten, whatever its voting 
strength, can in no sense claim to be fully 
representative of this world institution 
nor, I imagine, would it claim to be so. … 
the Group of Ten can claim no mandate to 
legislate for the rest of the world.”

“I strongly oppose the idea of discrimina-
tion within the word financial institutions: 
No group of countries can assume an ex-
clusive right to predetermine, outside  the 

12 Depoimento de Robert Roosa no Joint Economic 
Committee, do Congresso, em 13 de dezembro de 
1963. Treasury Annual Report, 1963, p. 371. Apud, Odell, 
1982, p. 99.

cits no balanço de pagamentos dos Estados 
Unidos, e buscavam disciplinar a política eco-
nômica da potência hegemônica, insistindo 
na necessidade de medidas corretivas. Clube 
basicamente europeu (o Japão só se qualifica 
para ingressar nele em 1968, quando já se en-
cerrava a partida) (Strange, 1976, p. 277), os pa-
íses que o integravam diferiam sensivelmente 
em suas condutas. O polo extremo era ocupa-
do pela França, que defendeu inicialmente a 
criação de uma moeda internacional de reser-
va (o C.R.U., Composite Reserve Unit) e radica-
lizou, depois, sua posição passando a advogar 
a adoção, pura e simples, de forma aperfeiço-
ada do padrão ouro. Consequente com essa 
postura, solenemente anunciada ao mundo 
pelo general de Gaulle em fevereiro de 1965, a 
França manteve o Tesouro dos Estados Unidos 
sob pressão constante, ao converter volumes 
expressivos de suas reservas em ouro11.

Do outro lado, os Estados Unidos. Aqui 
também as posições variaram no decorrer 
do tempo: a reiteração do compromisso com 
a paridade do dólar feita por Kennedy antes 
mesmo de assumir a presidência; a busca de 
soluções acomodatícias pela dupla Douglas 
Dillon/Robert Roosa, secretário do Tesouro 
e subsecretário para Assuntos Monetários 
Internacionais, respectivamente; a disposição 
de negociar a reforma do sistema, a partir de 
1965, com o sucessor de Dillon, Robert Fowller 
– reforma que, em sua perspectiva, incluiria a 
criação de uma moeda internacional, os DES 
(Direitos Especiais de Saque), mas desprovida 
de qualquer elemento embaraçoso porquan-
to desvinculada do ouro.

É que por trás de todas as variações de 
atitude e diferenças de pontos de vista, havia 
um forte consenso em torno do propósito de 
preservar a condição privilegiada do dólar. E 
a razão principal para isso era expressa clara-razão principal para isso era expressa clara-
mente, sem nenhum subterfúgio: “The credit 
standing of a banking Center is such that it 

11 “At the end of 1963, in fact, the Banque de France 
had begun to convert its dollar holdings so as to in-
crease the gold reserves by 30 tons a month. A little 
over a year later, in January 1965, it announced that it 
would not only continue to do this but was immedi-
ately converting $150 m and automatically would seek 
to convert any new accumulation of dollars.” (Strange, 
1976, p. 284).
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riosas negociações ao suspender unilateral-
mente a venda de ouro para agentes privados, 
que desde então passam a negociar o metal 
em um mercado paralelo onde seu preço em 
dólar flutua livremente. 

Mas ainda não era a virada de página. 
Com muitos furos, e com a ajuda de disposi-
tivos estranhos à sua lógica – desde 1961 o 
governo americano vinha tomando medidas 
para restringir o fluxo de capital ao exterior – o 
regime ouro-dólar se mantinha. Durante dois 
anos e meio, aproximadamente, a preservação 
de sua regra básica, a paridade do dólar, con-
tinuou como objetivo prioritário dos Estados 
Unidos. A mudança profunda veio em 1971, 
quando a notícia de que o país conheceria o 
seu primeiro déficit comercial desde 1893 agi-
ta os mercados e precipita nova corrida con-
tra o dólar. O desfecho é sabido: no dia 15 de 
agosto desse ano, o presidente dos Estados 
Unidos, Richard Nixon, anuncia a suspensão 
de todas as transações com ouro, o congela-
mento temporário de preços e salários, uma 
sobretaxa aplicada horizontalmente a todas 
as importações, entre outras medidas. 

Esse ato é visto por muitos como mo-
vimento de alcance estratégico, que estabele-
ce as condições para a retomada hegemônica 
dos Estados Unidos. Michael Hudson, autor de 
livro importante sobre o tema, reeditado re-
centemente, escreve sobre o episódio. 

“The key-currency standard based on the 
dollar’s convertibility into gold was dead. 
The U.S. treasury bill standard … was in-
augurated. Instead of being able to use 
their dollars to buy American gold, foreign 
governments found themselves able to 
purchase only U.S. Treasury obligations…

“The U.S. federal budget moved deeper 
into deficit in response to the guns-and-
butter economy…. But instead of U.S. 
citizens and companies being taxed or 
U.S. capital markets being obliged to fi-
nance the rising of federal deficit, foreign 
economies were obliged to buy the new 
Treasury bonds being issued. America’s 
Cold War spending thus became a tax on 
foreigners. It was their central banks who 
financed the costs of the war in Southeast 

fund, matters vital to the interests of all 
fund members.”13

Stephen D. Cohen, autor do livro de 
onde extraí essa citação, percebe argutamen-
te o jogo de poder que estava em curso nesse 
instante. Os europeus, coerentemente com 
sua posição de credores, favoreciam fórmu-
las voltadas para a defesa do valor em ouro 
de suas reservas, e resistiam à ampliação do 
debate a países com interesses “inflacionis-
tas.” Os Estados Unidos, convertidos agora em 
devedores, só tinham a ganhar com a entra-
da em cena desses novos atores. Certamente, 
não pela expectativa de tê-los a seu lado no 
momento das decisões. Mas porque o tempo 
corria contra os seus interlocutores, e estes sa-
biam que a demora em concluir o acordo só fa-
ria aumentar a pressão de países onde tinham 
grandes interesses – ásia, áfrica, América 
Latina (Cohen, 1970, pp. 102 e segs.). 

O argumento do autor fica reforçado 
quando levamos em conta o que se passava 
nesse pedaço do mundo naquela quadra his-
tórica, e a maneira como os aludidos fenôme-
nos repercutiam em outras organizações in-
ternacionais, como o GATT. 

No final das contas, a reforma mone-
tária foi aprovada no Encontro Anual do FMI, 
em 1967, que se realizou no Rio de Janeiro. 
Na ocasião, as inovações introduzidas com a 
criação dos Direitos Especiais de Saque – ain-
da que em versão mais próxima às teses de-
fendidas pelos Estados Unidos – pareceram 
marcar uma inflexão importante no sistema 
monetário internacional. Retrospectivamente, 
é fácil notar que essa impressão era exagera-
da. Evidência disso foi o ataque sofrido pelo 
dólar em março de 1968, poucos dias depois 
do choque provocado pela entrada das tro-
pas do Vietcong em Hué, na ofensiva Tet, que 
apanhou de surpresa o comando militar e os 
analistas norte-americanos. E a forma encon-
trada para enfrentá-lo: com as reservas em 
ouro minguando celeremente, o governo dos 
Estados Unidos anula o resultado de tão labo-

13 International Monetary Fund. “Summary Proceed-
ings”. Twenty-First Annual Meeting, 1966, Washington, 
DC. The Fund, 1967, pp 73-4. Apud Cohen, 1970, pp. 
100-1.
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de suas posições estavam fortalecendo nos 
Estados Unidos os “duros”, que se dispunham a 
jogar mais pesado com os aliados e agir unila-
teralmente se fosse preciso. O documento de 
Kindleberger e colegas, publicado na Europa 
pela The Economist, é expressão de uma ten-
dência mais geral nos círculos dirigentes nor-
te-americanos que se manifestava à época de 
forma repetida (Strange, 1976, p. 245). 

A descrição do lance a ser efetuado 
em caso de recalcitrância dos interlocutores 
estava disponível com antecedência de cinco 
anos. Mas o que dizer da antecipação das con-
sequências? O que resultaria do desmonte do 
sistema monetário laboriosamente construí-
do depois da Guerra? Como seria o day after? 
Para essa pergunta, também, havia uma res-
posta simples, como nos informa Sweezy, em 
texto escrito três anos antes do gesto dramá-
tico de Nixon. 

“From the point of view of United States 
imperialism, there can naturally be only 
one answer: the dollar standard. The sub-
ordinate units of the empire will be ex-
pected to hold their reserves in dollars, 
perhaps somewhat disguised by a label 
provided by the International Monetary 
Fund, and to accept additional dollars as 
the United States chooses to pay them 
out in the form of balance-of-payments 
deficits. … the United States will be able 
to continue running the deficits which 
… are part of the indispensable costs of 
empire.”15 

Como se vê, a descrição é essencial-
mente a mesma de Michael Hudson. Mas, na 
análise de Sweezy, essa era apenas a pers-
pectiva do establishment norte-americano. 
O resultado de sua ação dependeria funda-
mentalmente dos lances efetuados por seus 
parceiros-rivais. Que poderiam aquiescer, de-
sempenhando pacatamente o papel a eles de-
signado no script, mas poderiam igualmente 
recusar as falas propostas e produzir surpresas 
desagradáveis, de consequências imprevisí-
veis. 

A rigor, a perspectiva expressa no do-

15 Sweezy, “Gold, dollars, and Empire”. Artigo original-Artigo original-
mente publicado em fevereiro de 1968 e republicado 
em Sweezy e Magdoff, 1972, p. 165.

Asia.” (Hudson, 2003, p. 17).

Há alguns problemas, porém, com este 
argumento retrospectivo. Eles começam a 
aflorar quando formulamos esta pergunta sin-
gela: a fragilidade do dólar estava diagnostica-
da desde o final dos anos 50. Sendo assim, por 
que a substituição unilateral do regime mone-
tário demorou tanto a vir? 

Não porque a ideia de operar a mudan-
ça fosse nova. Já em meados dos anos 60 ela 
era claramente formulada por economistas 
notáveis, que escreviam com a certeza de se-
rem ouvidos.

“But, if nevertheless, Europe unwisely 
chooses to convert dollars into gold, the 
United States could restore a true reserve-
currency system, even without Europe 
cooperation... the decision would call for 
cool heads in the United States. The real 
problem is to build a strong international 
monetary mechanism resting on credit, 
with gold occupying, at most, a subordi-
nate position. Because the dollar is in a 
special position as a world currency, the 
United States can bring about this change 
through its own action.” (Kindleberger, 
Despres e Salant, 1981).

O “roteiro” estava esboçado há muito 
tempo, e o significado dele era conhecido. 
Basta ver como a mensagem, enviada por 
Kindleberger e colegas aos europeus, era de-
codificada na linguagem mais áspera de Paul 
Sweezy : “Don’t think you can bluff us! If you 
want to take all the gold, go ahead. We’ll cut 
the dollar loose from gold, and in the world 
of today you’ll soon find that you need the 
United States and the dollar more than you 
need gold.”14

Em termos mais suaves, ao falar em 
“centre country view” a interpretação de Susan 
Strange não é muito distinta. Na reconstru-
ção detalhada que faz dos debates prévios e 
das negociações que levariam à reforma de 
1967/68, a autora observa como o agravamen-
to dos problemas de balanço de pagamentos 
e as dificuldades em obter consenso em torno 

14 Sweezy, P. “Dollars and gold”. Artigo originalmente 
publicado em dezembro de 1966 e republicado em 
Sweezy e Magdoff, 1972, p. 156. 
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Connally: “Let ’em. What can they do?”

Burns: “They’re powerful. They’re proud, 
just as we are.” (Safire, 1975, pp. 513-515).

O editor da Monthly Review imagina-
va a possibilidade desses desdobramentos ao 
escrever o artigo sobre o discurso feito por 
Nixon em 15 de agosto de 1971. 

“It is too early to characterize the new 
phase which is now opening in a defini-
tive way, but it seems reasonably certain 
that no country or group of countries will 
be able to establish a clear hegemonic po-
sition, and that an intense struggle among 
the major capitalist powers is opening, in 
the course of which various alliances and 
alignments will be sought, sometimes suc-
cessfully and sometimes not, sometimes 
as a temporary expedient and sometimes 
for longer periods.”17

As advertências de Arthur Burns e o 
comentário de Sweezy se complementam e 
põem em evidência o problema fundamental 
no juízo que estamos criticando: o anacronis-
mo.  

*****

Com efeito, ao surpreender o mundo 
com o anúncio daquelas medidas, Nixon ma-
nejava um recurso que poderíamos denomi-
nar, tomando de empréstimo a distinção pro-
posta por Stephen Krasner, de “meta-poder” 
– capacidade de alterar as regras que regem 
as disputas entre atores, em contraposição ao 
“poder relacional” – capacidade de um ator 
de fazer valer os seus interesses, observadas 
as regras que pautam suas relações com os 
demais (Krasner, 1985). Em clave jurídica, di-
ríamos que o presidente dos Estados Unidos 
fez uso da prerrogativa de definir a exceção, 
atributo no qual, segundo Karl Schimitt, reside 
a essência da soberania. 

Um gesto como este, porém, não é 
jamais completo em si mesmo. Ao decretar 
“Estado de exceção”, ou ao dar um golpe de 
Estado, os governantes (velhos ou novos) es-
peram que suas ordens sejam acatadas. Mas 

17 Sweezy, “The end of U.S. hegemony”. Artigo publi-Artigo publi-
cado originalmente em outubro de 1971, ibid, pp. 197-
212 (p. 198).

cumento citado não era de todo o establish-
ment. Essa é uma parte importante da res-
posta à pergunta sobre por que a decisão de 
abandonar o padrão ouro demorou tanto a 
chegar. No governo Johnson, os que podiam 
defender essa posição não tinham espaço. Eles 
passaram a ocupar lugares estratégicos no go-
verno Nixon, quando a Secretaria do Tesouro 
foi entregue ao ex-governador do Texas, John 
Connally. Mesmo assim, até a undécima hora, 
a guinada foi objeto de intenso debate. 

O governo Nixon dividia-se, nos seus 
diferentes escalões, entre os que defendiam a 
transição para um sistema de taxas flutuantes 
através de medida de choque, e aqueles que 
insistiam na negociação com os aliados para 
obter os ajustes necessários à preservação do 
sistema em vigor. A tensão, que se prolongou 
durante meses, fica transparente nos argu-
mentos trocados durante a reunião secreta 
que Nixon manteve com 15 altos funcionários 
selecionados a dedo em Camp Davis, na sex-
ta-feira, 13 de agosto, dois dias antes do anún-
cio bombástico da “Nova Política”. Vale a pena 
ouvir com atenção as razões dos derrotados – 
representados no diálogo pelo presidente do 
FED, o colaborador íntimo de Nixon, de longa 
data, Arthur Burns16.

“Burns: ‘If we close that window, other 
countries could double the price of gold. 
We are releasing forces that we need not 
release. I think Paul Volcker (então sub-
secretário para Assuntos Monetários do 
Tesouro) should go ahead and start nego-
tiating with other countries on a realign-
ment of currencies…”

Connally: “What’s our immediate prob-
lem? We are meeting here today because 
we are in trouble overseas. The British 
came in today to ask us to cover $3 billion, 
all their dollar reserves. Anybody can top-
ple us – anytime they want – we have left 
ourselves completely exposed…”

….

Connally: “So the other countries don’t like 
it. So what?”

Burns: “They can retaliate.”

16 Toda a parte relativa às dissensões internas no go-
verno norte-americano sobre como lidar com o proble-
ma do déficit no balanço de pagamentos está apoiada 
no livro de Odell, 1982. 
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outra forma, estariam pouco inclinados a acei-
tar. Mas convém não exagerar na dose de ma-
lícia atribuída aos negociadores americanos: 
é bastante sintomático o fato de que a mu-
dança de atitude tenha ocorrido depois que 
o assunto foi classificado como de significado 
estratégico, e sua condução passou às mãos 
do conselheiro de segurança nacional, Henry 
Kissinger (Odell, 1982; Mayer, 1980, pp. 195 
e segs.; Kissinger, 1979). O significado desse 
deslocamento é pedagogicamente explicado 
por Andrew Shonfield na passagem reprodu-
zida a seguir:

“... at some stage in November 1971, prob-
ably in the second half of the month, the 
President decided on the basis of the ad-
vice that he was given – some of it con-
flicting advice – that it was now necessary 
to halt a deterioration in the political rela-
tionship between the United States and its 
allies … This… was a highly political deci-
sion … The ultimate danger of sustained 
uncertainty as a bargaining tactic was that 
the general character of US policies might 
come to be incorrectly perceived, with 
durable effects on other aspects of inter-
national relations, including those with 
China and the URSS.” (Shonfield, 1976, p. 
85).

2) A disposição de negociar com seus 
parceiros uma fórmula compatível com as re-
gras formais do regime monetário em vigor 
não envolvia, da parte dos Estados Unidos, 
nenhum compromisso com a manutenção a 
longo prazo deste regime. Pelo contrário, o 
objetivo continuava sendo o de ampliar sua 
autonomia financeira e de extrair dela todas 
as vantagens possíveis. Por isso, o governo 
americano vetou todas as propostas de coor-
denação de políticas para dar maior efetivida-
de aos controles de capital, mecanismo essen-
cial ao funcionamento daquele regime – que 
deixou de existir em janeiro de 1973, quando 
os bancos europeus desistiram de queimar 
reservas na vã tentativa de segurar a cotação 
do dólar. Fez mais: em janeiro de 1974, aboliu 
os controles de capitais adotados desde o iní-
cio da década anterior, e passou a pressionar 
pela limitação do direito de outros países de 
recorrerem a tais dispositivos para regular as 
taxas de câmbio. O sucesso alcançado nesse 

se preparam seriamente para agir como se 
essa pretensão fosse de aceitação improvável. 
Por isso, tomam controle preventivamente de 
posições estratégicas, ocupam com forte apa-
rato militar vias e praças públicas, aprisionam 
adversários políticos e personalidades pro-
pensas a lhes criar embaraços. Muitas vezes, a 
receita dá certo. Mas nem sempre isso aconte-
ce. No fundo, tudo depende da maneira como 
o “lance” que efetuam se inscreve na trama das 
ações e nos cálculos estratégicos dos demais 
protagonistas.   

Este não é o lugar para uma análise de-
tida das circunstâncias que cercaram o “golpe 
monetário” de Nixon, e das condições que re-
dundaram na reafirmação da supremacia do 
dólar no decurso do tempo. Mas alguns as-
pectos devem ser, ainda que sumariamente, 
assinalados. 

1) O golpe foi, ao mesmo tempo, mo-
netário e comercial. Sob a concorrência cada 
vez mais acirrada dos produtos japoneses, o 
governo norte-americano vinha esforçando-
se para limitar a pressão que ela exercia so-
bre a indústria têxtil americana. Diante da 
resistência do governo nipônico, a ideia de 
recorrer a sanções comerciais ganhava corpo 
em muitos círculos, e se fortalecia com a as-
censão de Connally à Secretaria do Tesouro. 
Com a “Nova Política”, o governo americano 
lançava aos seus aliados um duplo repto: lidar 
com os efeitos da inconversibilidade do dólar 
e responder, ao mesmo tempo, a uma ameaça 
de guerra comercial, quando estabelecia uma 
sobretaxa horizontal de 10% sobre todas as 
importações realizadas pelo país, e embalava 
o pacote em linguagem belicosa, pouco con-
dizente ao trato entre “amigos”. 

Por certo tempo, a intransigência das 
autoridades americanas parecia empurrar 
os acontecimentos para esse desfecho. Em 
novembro sua atitude se torna mais flexível, 
e as negociações que levariam ao Acordo 
Smithsoniano de dezembro de 1971 (mudan-
ça negociada na paridade das principais mo-
edas, com significativa depreciação do dólar), 
começam a prosperar. Seria possível ver nesta 
alternância um jogo tático consciente, para 
levar os interlocutores a concessões que, de 
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tido o Vietnã, a política de détente contribuiu 
para conter uma hemorragia que debilitava 
econômica e politicamente o Estado norte-
americano. 

4) O outro elemento decisivo para rela-
ções entre os Estados Unidos e seus aliados foi 
a crise que explodiu com o choque do petróleo. 
A história pública é conhecida: em outubro de 
1973, em retaliação ao apoio norte-americano 
a Israel, os países da OPEP decretam o embar-
go aos Estados Unidos e um aumento brutal 
do preço do petróleo. Na verdade, a história 
é um pouco mais complexa. Desde o início 
da década de 1960, a OPEP vinha se batendo 
por elevação da renda do petróleo. Em 1969, 
depois da tomada de poder na Líbia pelos mi-
litares liderados por Muammar al-Kadhafi, e 
da ascensão de Saddam Hussein no Iraque, a 
pressão por novos termos nas relações entre 
produtores e consumidores do combustível 
se tornou muito mais forte. De outro lado, a 
política dos Estados Unidos era acomodatí-
cia, informada que era pela avaliação de que 
o preço do petróleo tendia a aumentar, e que 
a questão vital não era exatamente o preço, 
mas a garantia de fornecimento, sem solução 
de continuidade (Akins, 1973). As evidências 
de que o governo dos Estados Unidos estava 
disposto a assimilar um aumento no preço 
do petróleo (e que talvez tenha incentiva-
do os produtores do Oriente Médio a insistir 
nele) deram origem à interpretação segundo 
a qual o choque do petróleo teria seguido, 
de uma forma ou outra, o traçado do plane-
jamento estratégico americano (Oppenheim, 
1976-7). Esta versão de sabor conspiratório é 
controversa18 e, no meu entender, pouco con-
vincente. Mas a consequência invocada em 
favor dela me parece indiscutível: dada a de-
pendência energética da Europa e do Japão, 
o encarecimento do petróleo e as incertezas 
políticas que passam a cercar o seu forneci-
mento reduzem as veleidades de autonomia 
desses países, e os tornam mais vulneráveis às 
pressões de Washington. 

5) O choque do petróleo precipitou as 
economias capitalistas desenvolvidas em pro-
funda crise, que se prolongou até meados da 

18 Para interpretações alternativas, cf. Krasner, 1978 
(cap. VII: “The oil crisis”), e Moran, 1976-7.

empenho pode ser aferido pela reforma dos 
Artigos de Acordo do FMI, aprovada em 1976, 
que adaptou a organização ao regime de câm-
bio flutuante: pela nova redação, o artigo 4-1 
incluía o estímulo ao movimento de capitais 
entre os países como um dos objetivos bási-
cos do sistema monetário internacional, lado 
a lado com a facilitação do comércio de bens 
e serviços.  

Assistia-se, então, a um episódio deci-
sivo no processo de liberalização financeira, 
eixo da estratégia dos Estados Unidos para 
restaurar a primazia de sua moeda e reafirmar 
o seu poder de comando sobre as finanças 
internacionais. Esta estratégia acabou sendo 
vitoriosa, como sabemos. Mas no início da dé-
cada de 1970 os elementos que possibilitaram 
este resultado ainda não estavam presentes.   

3) O anúncio do fechamento da “jane-
la do ouro” aconteceu em agosto de 1971; no 
mesmo período, o mundo assistia, estupefato, 
aos lances espetaculares que inauguraram a 
détente:  acordo entre os Estados Unidos e a 
União Soviética nas conversações com vistas à 
limitação de armamentos estratégicos (SALT); 
revelações sobre a viagem secreta de Kissinger 
à China e sobre os preparativos das visitas de 
Nixon a Pequim e a Moscou, previstas para o 
início do ano seguinte. Esses acontecimentos 
não tinham incidência direta nas relações mo-
netárias, mas reconfiguravam inteiramente o 
campo das relações de força na política mun-
dial, deixando os Estados Unidos em situação 
muito mais sólida perante o seu contendor 
soviético e seus aliados. Com o devido des-
conto, porque seu autor é parte interessada 
na história, o balanço que Kissinger fez deste 
reposicionamento estratégico contém obser-
vações irrefutáveis: a abertura para a China 
produziu efeitos de contenção sobre a União 
Soviética, que foi expelida do Egito em 1972, 
deixando os Estados Unidos como presença 
dominante no Oriente Médio; a promessa de 
abertura de linhas de crédito e de mercados 
à URSS favorecia as negociações para limitar a 
corrida armamentista, e à unidade política do 
bloco ocidental, ao facilitar o encaminhamen-
to da “questão alemã” (Kissinger, 2001, pp. 101 
e segs.). Além disso, ao preparar o terreno para 
a retirada do atoleiro em que se tinha conver-
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sas que chegavam de suas embaixadas mais 
importantes e dos avisos que vinham dos ban-
cos internacionais, as autoridades americanas 
concluíram que a depreciação do dólar preci-
sava ser revertida. Foi esse juízo que informou 
a decisão do FED de promover uma elevação 
drástica na taxa básica de juros 19. 

Essa medida – o segundo “golpe mone-
tário” em menos de sete anos – consolidou a 
supremacia do dólar. Veremos a que preço na 
próxima seção. Aqui, o importante é salientar 
que tanto o “choque de juros’ quanto os seus 
efeitos indiretos são incompreensíveis se não 
levarmos em conta as condições produzidas 
no decurso dessa movimentada década. 

4. O DEBATE SOBRE A 
POLÍTICA INDUSTRIAL E A 
NOVA AGENDA COMERCIAL 
DOS ESTADOS UNIDOS

Ao se voltar para o debate de ideias 
sobre os rumos da economia nos anos 80, o 
observador da cena norte-americana depara-
se com um movimento intrigante. Na atmos-
fera pesada do início da década, o desempe-
nho medíocre do passado recente difundia 
no público a percepção de que a supremacia 
industrial detida pelo país há quase um sé-
culo sofria uma erosão rápida, e justificava a 
defesa de políticas não convencionais para 
reverter tal processo. Esses dois elementos 
– o diagnóstico do declínio e a advocacia de 
novos métodos de gestão para vencê-lo – se 
conjugaram no movimento em defesa de uma 
estratégia coerente de política industrial que 
ganhou corpo nessa época.  

Aberto já em 1980 com a publicação 
de estudos de grande impacto, o debate so-
bre a política industrial ganhou densidade e 
penetrou a arena político-partidária, onde se 
manteve até meados da década. Depois, re-
fluiu, desintegrou-se. Até mesmo a expressão 
tornou-se suspeita, sendo de bom tom evitá-
la. Aparentemente, os partidários da tradição 
haviam obtido uma vitória definitiva. Não era 
bem assim. Alguns anos mais tarde, o debate 

19 O livro já citado de Mayer oferece uma reconstitui-
ção vívida do processo que leva a essa decisão (1980, 
pp. 291 e segs.).

década seguinte. Essa crise, que tinha raízes 
estruturais, pôs em questão os equilíbrios so-
ciais implícitos no modo de desenvolvimento 
sedimentado no pós-guerra, com as formas 
institucionais correspondentes. No primeiro 
momento, porém, era escassa a consciência 
que se tinha da real dimensão do desafio. Na 
Europa e nos Estados Unidos, os governos 
reagiram ao choque de preços acionando os 
instrumentos rotineiros de política econômi-
ca: medidas restritivas para absorver o impac-
to inflacionário da crise energética, primeiro; 
pacotes de estímulos monetários e fiscais, 
depois, para combater a assustadora recessão 
que suas políticas tinham provocado. 

Nos Estados Unidos a permissividade 
fiscal e monetária tinha como complemento 
uma política energética que assegurava, no 
país, preços de petróleo inferiores àqueles vi-
gentes no mercado internacional. 

Ao avançar nesse caminho, o governo 
americano fazia pleno uso de sua soberania 
monetária: embora depreciado, o dólar con-
tinuava intocado em seu papel de moeda in-
ternacional de reserva, ausente – no curto ou 
médio prazo – qualquer substituto plausível 
(o ouro não era uma opção, pelas consequ-
ências depressivas que a restauração de um 
regime monetário baseado nele teria, e pela 
dependência em que todas as economias 
se veriam, caso ele fosse adotado, dos gran-
des produtores do metal, a áfrica do Sul e a 
URSS). Com base nessa posição privilegiada, 
os Estados Unidos puderam atrair para o seu 
sistema financeiro as rendas do petróleo (os 
petrodólares), que eram “reciclados” através 
de seus bancos. 

Mas o poder do dólar não era ilimita-
do: ele dependia da confiança do investidor, 
que começou a ser erodida à medida que a 
inflação americana escalava. Em dezembro de 
1978, quando a crise política no Irã já se en-
caminhava celeremente para o seu desfecho 
revolucionário, essa confiança faltou. Depois 
de ter sido forçado a medidas extremas – pela 
primeira e única vez na história, o Tesouro dos 
Estados Unidos emitiu na ocasião títulos de-
nominados em outras moedas (Wells, 2003, p. 
105) –, sob o impacto das informações nervo-
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despertada por um episódio remoto, mas in-
teressante. Fazer isso é preciso porque essa 
página histórica lança luz sobre as mudanças 
estruturais em curso na economia norte-ame-
ricana e nos ajuda a entender melhor o núcleo 
duro da estratégia comercial dos Estados Uni-
dos nos últimos decênios. 

*****

4.1. O Discurso da Política 
Industrial

“U.S. industry’s loss of competitiveness 
over the past two decades has been noth-
ing short of an economic disaster. Even in 
1960 … the U. S. accounted for more than 
one-fourth of the manufacturing exports 
of the industrial nations, while supplying 
98% of its domestic market. Since then, 
the U. S. not only has been losing market 
shares both at home and abroad, but the 
decline actually has been accelerating.”

Começava com esta afirmação pe-
remptória o dossiê publicado no número es-
pecial da revista Business Week, de junho de 
1980, dedicado ao tema “reindustrialização da 
América”20. O quadro traçado pelas matérias 
que se sucediam ao longo das oitenta páginas 
do documento justificava a linguagem alar-
mista do trecho citado. Passando em revista a 
situação dos mais diferentes segmentos da in-
dústria norte-americana, os redatores da Busi-
ness Week apoiavam-se em copiosa informa-
ção estatística e em incontáveis depoimentos 
– de empresários, sindicalistas, políticos, aca-
dêmicos, especialistas (de entidades patro-
nais, de agências governamentais) – para for-
mular um diagnóstico inquietante que pode 
ser resumido como se segue. 

Nas duas últimas décadas, a economia 
americana vem perdendo terreno, paulatina-
mente, para seus concorrentes – em especial, 
a Alemanha e o Japão. Nesse período, o cresci-
mento médio caiu significativamente, enquan-
to a inflação deu um salto – em 1979, pela pri-
meira vez na história, os Estados Unidos tive-
ram o mais alto índice de inflação entre todos 

20 “The reindustrialization of America”. Business Week, 
30/06/1980, pp. 55-135 (Special Issue).

ressurge, e as ideias banidas reaparecem, ain-
da que com roupagens um pouco diversas. 

“For the four decades after the Second 
World War … political leaders and aca-
demics widely accepted multilateral free 
trade as the basic principle of American 
policy. 

Recently that principle has come under in-
creasing attack, and not just for represen-
tatives of older industries … On the aca-
demic scene, many economists have de-
veloped new theories or refined existing 
ones that explain how, at least in concept, 
a nation can enrich itself by using activist 
trade policies to expand the market share 
of its high-technology industries.” 

Essa constatação, feita por dois dos 
mais aguerridos defensores da tradição do 
livre comércio no referido debate, abre a in-
trodução do livro An American trade strategy. 
Options for the 1990s, compilação de textos 
apresentados em seminário sobre o tema 
promovido pela Brookings Institution, em se-
tembro de 1989 (Lawrence e Schultze, 1990, 
p. vvii). Algum tempo depois, essas teorias e 
alguns dos mais conhecidos entre seus propo-
nentes estavam de volta  – na campanha do 
candidato democrata William J. Clinton, pri-
meiro, e, logo a seguir, em postos importantes 
do seu governo. 

Em sua brevidade, o relato feito acima 
suscita no observador algumas interrogações: 

Como os advogados da política industrial 1) 
construíam o seu “caso”? Quais os argu-
mentos levantados para justificar suas a 
propostas?

 Como entender que a mobilização em tor-2) 
no desse tema tenha surgido exatamente 
nesta época, início dos anos 80, não antes, 
ou depois?

Como explicar o seu súbito eclipse?3) 

E como entender que as ideias tidas por 4) 
derrotadas tenham reaparecido, com viço, 
um pouco depois?

A última seção do presente estudo será 
dedicada à tentativa de responder, ainda que 
de forma sumária e preliminar, a esse conjun-
to de questões. Não pela simples curiosidade 
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concorrência se torna cada vez mais aguça-
da; b) o fracasso nos esforços para abrir mer-
cados externos – a rodada Tóquio do GATT é 
uma boa ilustração: tendo se prolongado por 
sete anos, seus resultados são ambíguos e ain-
da estão para ser testados. Enquanto isso, os 
concorrentes usam variada gama de artifícios 
para barrar a entrada de produtos americanos 
em seus mercados, tentando construir nesses 
espaços defendidos suas próprias indústrias 
de ponta, com ajuda de subsídios e contratos 
governamentais; c) o predomínio das conside-
rações de curto prazo nas estratégias empre-
sariais; d) o efeito negativo da inflação sobre 
o incentivo do lucro – ao criar oportunidades 
de ganhos especulativos e dificultar a aferi-
ção precisa dos resultados operacionais; e) a 
rigidez das relações industriais – fruto de um 
sistema de negociação coletiva baseado na 
premissa do conflito irredutível de interesses 
entre empresas e trabalhadores, onde o preço 
da trégua é a formalização estrita do contra-
to de trabalho; f ) a disseminação de atitudes 
em relação ao trabalho e ao governo, que se 
traduzem em expectativas irrealistas dos cida-
dãos quanto aos seus direitos e às instituições 
que regulam a vida social.  

Como soe acontecer em exercícios re-
tóricos desse tipo, o diagnóstico soturno pre-
para o anúncio dos meios através dos quais a 
regeneração pode ser alcançada. Apesar de 
suas mazelas, a economia americana continua 
sendo a maior e mais produtiva do mundo. Ela 
tem todas as condições para responder ao de-
safio de seus concorrentes. Mas para tanto é 
preciso criar as condições para um novo “con-
trato social”, que possibilite o planejamento 
das empresas em escala temporal mais ampla 
e o estabelecimento de relações cooperati-
vas – uma verdadeira parceria – nos locais de 
trabalho. O governo tem um papel central na 
formação deste “novo consenso”. Ele deve se-
guir tentando melhorar as condições de vida 
dos cidadãos, sobretudo dos grupos de baixa 
renda e das minorias, e criar uma sociedade 
igualitária. Mas deve mostrar que nada disso 
será possível sem crescimento econômico. E 
que este depende da modernização industrial. 
Para passar das palavras aos atos, caberia ao 
governo formular uma “estratégia industrial” 

os países industrializados. Nesse interregno, o 
padrão de vida dos americanos, antes o mais 
elevado do mundo, recuou para o quinto lu-
gar entre os países industrializados. 

Nesse panorama geral, o aspecto mais 
saliente é o declínio da indústria: ele se expres-
sa de forma eloquente na perda de posições 
relativas nos mercados, externo e interno, que 
pode ser constatada nos segmentos mais di-
versos – da indústria aeronáutica à siderúrgica; 
do setor automotivo à microeletrônica de con-
sumo, para citar apenas alguns dos exemplos 
tratados na matéria. Decorrentes, em parte, da 
difusão das inovações tecnológicas e organi-
zativas originadas nos Estados Unidos, esses 
resultados refletem também alguns aspectos 
endógenos à economia americana: o baixo 
crescimento dos gastos em desenvolvimento 
tecnológico; a queda nos níveis de poupança; 
o crescimento declinante da produtividade. 
De 1948 a 1968, informava a Business Week, 
a produção por hora trabalhada aumentou a 
uma taxa média de 3,2% ao ano; entre 1968 
e 1973, essa taxa caiu para 1,9%, e nos seis 
anos seguintes para 0,7%, com alguns setores, 
como mineração, construção civil e utilidades 
públicas acusando perdas absolutas de pro-
dutividade. Apesar de igualmente atingidos 
pela crise econômica internacional, seus com-
petidores comportaram-se muito melhor: nos 
seis últimos anos (entre 1973 e 1979), a taxa 
de crescimento da produtividade caiu signifi-
cativamente no Japão, mas se manteve acima 
de 4%; na França, ela decaiu ligeiramente (de 
6,1% a 4,9%), enquanto na Alemanha ficou 
praticamente inalterada. 

Mas o desempenho medíocre da in-
dústria americana não se explica pela queda 
nos ganhos de produtividade, ela própria efei-
to conjugado de um conjunto de fenômenos 
mais profundos. É nesse plano que os proble-
mas reais estão situados. Na seção dedicada 
às causas da crise, a matéria da Business Week 
discute cada um deles detidamente. Aqui, 
basta enumerá-los: a) a incoerência das polí-
ticas governamentais – nos Estados Unidos, 
o sistema de gestão econômica é complexo 
e fragmentado, carente dos mecanismos efe-
tivos de coordenação necessários para dar 
respostas aos desafios de um mundo onde a 
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nications policy. 

In fact, a new trade policy may have to 
concentrate on negotiations involving in-
dustries on a worldwide basis, instead of 
on tariffs, quotas, or even hidden subsi-
dies.” (Ibid, p. 135).

A Business Week não estava sozinha. 
Com diferenças de ênfases na formulação do 
diagnóstico e variações mais ou menos sensí-
veis nas recomendações avançadas, os mes-
mos argumentos expostos no número especial 
da revista seriam esgrimidos no debate sobre 
a política industrial. Com efeito, impulsiona-
da pela atuação persistente de jornalistas in-
fluentes, publicistas prolíficos, e acadêmicos 
reputados, a questão da decadência da indús-
tria americana e das políticas necessárias para 
renová-la esteve no centro de um movimento 
de ideias que ensejou a publicação de inúme-
ras obras de grande repercussão. A relação a 
seguir contém apenas as mais representativas, 
algumas das quais publicadas em muitos paí-
ses, entre eles o Brasil: Lester Thurow, The ze-
ro-sum society (1980); Barry Bluestone e Ben-
nett Harrison, Desindustrialization of America 
(1982); Ira Magaziner e Robert R. Reich, Min-
ding America’s business. The rise and decline 
of American Economy (1982); Robert Reich, 
The next American frontier (1983); Chalmer 
Johnson, MITI and the Japanese miracle. The 
growth of industrial policy, 1925-1975 (1982).

Desobedeci propositalmente a ordem 
cronológica para citar no final o livro de Chal-
mer Johnson. Professor na Universidade da 
Califórnia, Berkeley, especialista em política 
comparada e estudos asiáticos (mais especi-
ficamente China e Japão), sua obra exerceu 
grande influência por descrever e analisar em 
detalhes a organização altamente integrada 
do aparato econômico do Estado nipônico. 
Esta, como foi sugerido na apresentação da 
matéria da Business Week, era utilizada pelos 
adeptos da política industrial como marco de 
referência para a crítica ao caráter fragmen-
tário dos sistemas de decisão econômica nos 
Estados Unidos, e como fonte autorizada de 
inspiração para suas propostas de modelos 
organizacionais alternativos.  

Não apenas por oferecer o exemplo 

ambiciosa, dotando-a de mecanismos perma-
nentes de consulta para que os grupos sociais 
interessados pudessem levar suas avaliações e 
recomendações ao Congresso e ao Presiden-
te. 

A Business Week não se detém na de-
fesa dessa diretiva geral. Buscando contribuir 
para a elaboração da estratégia de moderniza-
ção industrial, ela expõe a sua própria propos-
ta. Essa parte ocupa quase metade da matéria. 
Não é preciso examiná-la, mas convém indicar 
alguns de seus elementos para que o leitor te-
nha uma ideia do que os seus redatores visa-
vam. Quanto aos objetivos, a prioridade abso-
luta é dada ao desenvolvimento das indústrias 
de alta tecnologia, com destaque especial 
para a informática, a biotecnologia, a indústria 
aeroespacial e a pesquisas portadoras de fu-
turo, como o aproveitamento da energia solar. 
Entre os objetivos precípuos incluem-se ainda 
o de facilitar o ajuste da economia americana 
às novas condições criadas por um mundo 
de energia cara e a adaptação de algumas de 
suas indústrias básicas aos novos dados da 
concorrência internacional. No tocante aos 
meios, trata-se para a revista de fazer o me-
lhor uso possível das vantagens detidas pelos 
Estados Unidos – potência financeira, rique-
za em ativos energéticos – e investir pesada-
mente, de forma inteligente, na formação de 
recursos humanos, para poder dispor da força 
de trabalho motivada, bem paga e altamente 
qualificada que o estágio mais avançado de 
modernização industrial requer. Em outro pla-
no, será preciso desenvolver uma ação muito 
mais incisiva no âmbito das negociações inter-
nacionais, para coibir políticas protecionistas 
e garantir condições de acesso equânime aos 
produtos nacionais. 

“Any new trade policy designed to stop 
the growth of protectionism will have to 
stop the nonreciprocal behavior. Reciproc-
ity … has to be the basis for U. S. relations 
abroad. For example, Washington may 
have to insist that France open up to U. 
S. trade and investment before it permits 
further purchases of innovative American 
companies … And the U. S. may have to 
link the continuation of imports of Toyo-
tas to the abolition of Nippon Telephone 
& Telegraph’s ‘buy Japanese’ telecommu-
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quantidades, preços, participação recíproca 
em mercados22.

Encabeçada por intelectuais públicos, 
a campanha pela política industrial extrapo-
lou o campo da opinião cultivada, estendeu-
se à arena político-partidária, ao ser encam-
pada por políticos democratas com posições 
importantes na estrutura congressual, e as-
cendeu ao topo da agenda política, como um 
dos itens de destaque na plataforma de Walter 
Mondale, o candidato democrata nas eleições 
presidenciais de 1984. Depois, como sabemos, 
ela saiu de cena. 

Os elementos avançados até aqui nos 
dão uma ideia aproximada do discurso que 
animava a campanha pela política industrial. 
Mas o que dizer a respeito da segunda per-
gunta? Por que ela acontecia agora?

4.2. O Momento da 
Campanha 

Ao considerar a inscrição do debate 
sobre a política industrial no tempo, a primei-
ra coisa a fazer é registrar que ele não come-
ça verdadeiramente em 1980. Desde meados 
da década de 1970 os Estados Unidos foram 
abalados por um conjunto de ocorrências ne-
gativas: choque do petróleo; inflação ascen-
dente; recessão e aumento do desemprego. 
As primeiras falas influentes, fora dos círculos 
da esquerda socialista, sobre o declínio da 
economia americana e a necessidade de re-
formar o aparelho de intervenção econômica 
do Estado para que ele pudesse fazer face a 
essa tendência, fizeram-se ouvir nessa conjun-
tura. Basta citar, a título de exemplo, o artigo 
de Charles P. Kindleberger, publicado em 1974 
com este título provocativo, “An American cli-
materic?”, onde o renomado economista com-
para o destino dos Estados Unidos ao da In-
glaterra, sede da revolução industrial e, desde 
então, potência hegemônica, mas já na meno-
pausa ao ingressar no século XX (Kindleberger, 
1974, p. 44). Ou a proposta defendida pelo fi-
nancista Felix G. Rohatyn – sócio do banco de 
investimento Lazard Frères, historicamente 

22 Esta implicação prática do argumento aparece, de 
forma bem desenvolvida, em Zysman (1983) e Tyson 
(1992).

de um caso de sucesso fora do modelo de 
política consagrado. Ao revelar as bases ins-
titucionais das experiências asiáticas, estudos 
como os de Chalmer Johnson alimentavam a 
crítica que os defensores mais sofisticados da 
política industrial lançavam contra alguns dos 
fundamentos teóricos da ideologia do livre 
comércio. O alvo em questão era a teoria das 
vantagens comparativas, que, em suas varia-
ções desde Ricardo, sustenta-se em algumas 
abstrações insustentáveis. Em particular, essas 
teorias tomam a disponibilidade de recursos 
como algo dado, e supõem que os países têm 
acesso às mesmas tecnologias de produção. 
O comércio livre é mutuamente vantajoso, 
porque permite a cada país especializar-se 
naquelas atividades que empregam os recur-
sos nos quais ele é mais bem dotado. O que as 
teorias convencionais desconhecem é o papel 
da ação coletiva consciente – comumente ma-
terializada em políticas de Estado – na criação 
daquelas vantagens. Na formulação sintética 
de dois dos mais influentes representantes 
dessa perspectiva, 

“comparative advantage is not a static but 
dynamic, and government policies that 
influence the competitive advantage of 
particular firms in particular sectors can al-
ter the pattern of comparative advantage 
over time. Seen in this light, the policy pre-
scriptions implied by international trade 
theory is no longer obvious.”21

As prescrições no caso são de dois ti-
pos: aquelas voltadas para evitar a intervenção 
nociva do Estado, que multiplicava distorções 
ao canalizar para setores e/ou firmas recursos 
escassos, cujo emprego seria mais eficiente se 
respeitada a lógica do mercado; e aquelas que 
condenam a interferência direta do Estado 
na determinação dos resultados do comércio 
internacional. Nesse sentido, as qualificações 
feitas pelos defensores da política industrial 
abrem o espaço, ao mesmo tempo, para polí-
ticas de fomento de corte setorial, e para a jus-
tificativa racional de negociações entre países 
com vistas não ao estabelecimento de regras 
para regular o intercâmbio entre os agentes, 
mas à definição substantiva de resultados – 

21  Tyson e Zysman, 1983, p. 31.  
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fase, a política econômica do governo Carter 
não deixava muito espaço para propostas me-
nos convencionais, como as sustentadas pelos 
defensores da política industrial. Combinando 
medidas de estímulos fiscais para combater os 
efeitos da recessão profunda de 1975 e uma 
política monetária errática, com a difícil missão 
de combater as pressões inflacionárias sem 
prejudicar a desejada recuperação econômica, 
o governo Carter fracassou no seu intento de 
reduzir o desemprego e ainda foi obrigado a 
administrar uma onda inflacionária inédita na 
história dos Estados Unidos. Como já vimos, a 
política econômica do governo Carter sofreu 
uma inflexão em 1978, quando o cruzamen-
to entre aceleração inflacionária e problemas 
políticos externos (revolução iraniana) levou a 
uma corrida contra o dólar. A partir daí, a esta-
bilização monetária subiu ao topo das priori-
dades, e a receita para o crescimento passou 
a ser buscada na desregulamentação da eco-
nomia. Em nenhuma das duas etapas o gover-
no Carter demonstrou qualquer abertura aos 
pontos de vista que seriam sistematizados a 
seguir pelos defensores de uma estratégia in-
dustrial abrangente. Não por acaso, um dos 
críticos mais contundentes dessas teses viria 
a ser Charles L. Schultze, autor já citado, que 
presidiu o Council of Economic Advisers, entre 
1977 e 1981. 

*****

O número especial da Business Week 
sobre “A reindustrialização da América” saiu 
em junho de 1980. Nos anos seguintes, a evo-
lução da conjuntura política e econômica aju-
dou muito a empurrar o tema da política in-
dustrial para o centro da arena.  

Sabemos que, no plano econômico, o 
final do governo Carter foi marcado pela de-
cisão do FED de elevar drasticamente a taxa 
básica de juros. Essa medida precipitou a eco-
nomia dos Estados Unidos em sua mais funda 
e longa recessão, desde o final da II Guerra, 
gerando uma série de reações em cadeia que 
propagariam a crise por todas as regiões do 
mundo (entre as quais, as mais afetadas foram 
a áfrica e a América Latina). Face à retração 
das atividades, cuja duração e profundidade 
foram além de suas expectativas, em meados 

vinculado aos círculos democratas, e célebre 
pelo papel desempenhando na engenharia 
financeira que assegurou o saneamento da 
cidade de Nova York – de recriação da extinta 
Reconstruction Finance Corporation, ente pú-
blico dotado de poder e recursos financeiros 
para proporcionar grandes volumes de capi-
tal próprio a empresas americanas mediante 
compra de ações23. 

Mas naquela época o ambiente polí-
tico não era muito favorável ao acolhimento 
dessas propostas. Diante da crise, a resposta 
cada vez mais forte dos republicanos, agora 
na oposição, não era a defesa do governo ati-
vo, mas de “menos governo” – no cotidiano do 
cidadão e no manejo da economia. Resultado 
de ação cuidadosamente planejada, a revolta 
contra os tributos – de que a Proposição 13, 
na Califórnia, constitui a expressão emblemá-
tica – inscreve-se na estratégia conservadora 
de movimentos em torno de questões isola-
das (single issue movements), que teve papel 
proeminente na ascensão da “nova direita” – 
combinação nem sempre confortável de “fun-
damentalistas de mercado”, “direita religiosa” 
e neoconservadores – às posições de mando 
dentro do Partido Republicano e na socieda-
de. Nesse contexto, não havia lugar algum 
entre os republicanos para propostas como as 
de Rohatyn e outras da mesma espécie.

No campo democrata, tampouco as 
condições eram muito propícias. Saído do pe-
ríodo de disputas internas traumáticas aberto 
pela revolta contra a guerra do Vietnã – cujos 
marcos simbólicos foram a violência policial 
na convenção de Chicago, em 1968, e o aban-
dono do candidato McGovern pelo establish-
ment democrata, em 1972 –, durante man-
dato de Carter o Partido Democrata buscava 
reinventar sua identidade sob o impulso de 
sua ala mais conservadora24. Em sua primeira 

23 O artigo de Rohatyn foi publicado no New York Ti-
mes, em 1º de dezembro de 1974. Para uma apresen-
tação fortemente crítica da proposta, cf. Sweezy, “A 
crise econômica em uma perspectiva histórica – Parte 
2”, publicado originalmente na edição de abril de 1975 
da Monthly Review, e reeditado em Magdoff e Swee-
zy, 1978. Rohatyn voltaria insistentemente ao tema nos 
anos 80, como se pode ver em alguns dos artigos reuni-
dos na coletânea The twenty-year century, 1983.
24 Sobre a reconfiguração do Partido Democrata no 
período, cf. Ferguson e Rogers, 1986.
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Tabela 3
Déficit público, dívida pública e déficit comercial

Anos PIB % Déficit 
orçamen-
tário1

Dívida 
pública2

Taxa 
básica de 
juro 
real3

Déficit 
comer-
cial4

1980 -0,2 2,80 34,4 2,9 -25,5
1981 2,5 2,86 33,5 10,0 -28,0
1982 -1,9 4,10 36,4 11,0 -36,5
1983 4,5 6,45 41,3 7,0 -67,1
1984 7,2 5,01 42.3 8,0 -112,5
1985 4,1 5,35 45.8 6,1 -122,2
1986 3,5 5,25 50,3 7,2 -145,1
1987 3,4 3,36 52,7 3,8 -159,6
1988 4,1 3.23 54,1 4,9 - 127,0
1989 3,5 2,95 55,4 -- -115,2
1990 1,9 4,04 58,5 -- -109,0
1991 -0,2 4,75 63,4 --

Fonte: Bureau of Economic Analysis, National Income 
and Product Accounts (Table 1.1.1. Percent change 
from preceding period in real gross domestic product), 
www. 
1. Elaboração minha, com dados do Statistical Abstract 
of the United States, 1994, p. 330.
2. U. S. Department of Commerce, Statistical Abstract 
of the United States, 1994, p. 330.
3. Campagna, 1994, p. 88.
4. Destler, 1995, p. 45. 

O descontentamento gerado pela situ-
ação descrita acima – que acentuava drama-
ticamente os problemas apontados pelos re-
datores da matéria da Business Week comen-
tada no início deste tópico – é um das peças 
centrais de nosso quebra-cabeças. Na esteira 
da devastação causada pela política econômi-
ca de Reagan, os setores mais afetados – em-
presas industriais, sindicatos de trabalhadores 
e comunidades locais condenadas à anemia 
crônica pelo fechamento das fábricas que, 
outrora, haviam garantido seu florescimento 
– faziam pleno uso das franquias políticas que 
desfrutavam para canalizar suas demandas aos 
órgãos competentes do Executivo e cobrar de 
seus representantes no Congresso medidas 
de proteção eficazes. Em relação ao primeiro 
foco dessa atividade, os dados fornecidos por 
um arguto analista da política comercial ame-
ricana são reveladores. 

“There was an explosion in the volume of 
cases (de “comércio desleal”). In response 
to industry petitions, Commerce initiated 

de 1982 o FED abandona sua política ortodoxa 
de rígido controle dos agregados monetários, 
e passa a injetar liquidez na economia. Os efei-
tos não tardariam a se fazer sentir: já no final 
do ano surgiam os primeiros sinais de recupe-
ração. Tinha início, então, um ciclo longo de 
crescimento, que se estenderia por seis anos, 
até o final de 198825.  

A recuperação econômica, com queda 
nos índices de preços, foi impulsionada so-
bretudo pelo aumento do gasto público – o 
colossal programa de rearmamento lançado 
pelo governo Reagan, aspecto central da con-
juntura batizada pelos estudiosos das relações 
internacionais de a “segunda Guerra Fria”. A 
desgravação tributária (redução das alíquotas 
do imposto de renda incidentes sobre os lu-
cros das empresas e sobre os rendimentos de 
pessoas físicas das faixas mais altas, o “socialis-
mo dos ricos”, como foi batizada pelos oposi-
tores) não surtiu o efeito esperado. Ao invés de 
funcionar como uma mola propulsora para o 
investimento produtivo como queriam os ide-
ólogos da “economia de oferta”, a redução dos 
impostos conjugada ao aumento das despe-
sas do governo resultou em gigantesco déficit 
público, que foi financiado sem dificuldade, 
com emissão de títulos de dívida pública. Dois 
corolários da situação sumariamente descrita 
neste parágrafo são os juros altos (em 1984, 
os juros reais pagos pelos títulos do Tesouro 
mantinham-se na casa dos 8%) e a apreciação 
do dólar. Este, por sua vez, ampliava a tendên-
cia histórica de deterioração da balança co-
mercial dos Estados Unidos. A tabela a seguir 
resume essas informações.

25 Sobre a política monetária do primeiro governo Re-
agan, cf. Campagna, 1994, pp. 86 e segs. 
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co industrial (Shoch, 1994, p. 181).

Não se tratava de gestos isolados. No 
ano seguinte, com uma única exceção, todos 
os candidatos às primárias do Partido Demo-
crata incluíram a política industrial em suas 
plataformas eleitorais, entre eles o que foi es-
colhido como desafiante de Reagan, o sena-
dor Walter Mondale, que teria se convertido à 
tese da política industrial depois de ler o livro 
A nova fronteira americana, de Robert Reich 
(1983, p. 178; Spulber, 1995, p. 12).

4.3. Saída de Cena
Mondale foi severamente batido na 

eleição de 1984, mas a simples vitória de Re-
agan não é suficiente para explicar por que o 
discurso da política industrial foi abandonado 
pelos democratas, como mais uma das ideias 
vistosas, mas de pouca utilidade. Para enten-
der esse fato, precisamos atentar para três as-
pectos da conjuntura da época, pelo menos.

a) a contra-ofensiva dos economistas 
acadêmicos e a mobilização do sen-
so comum antiestatista 

Já fiz referência a alguns nomes impor-
tantes na ofensiva contra os proponentes da 
política industrial (Charles Schultze e Robert Z. 
Lawrence, cuja base de operações, a Brookin-
gs Institution, era um dos think tanks mais 
importantes do campo democrata). Ao recha-
çarem a pretensão dos “leigos” – que se julga-
vam autorizados a questionar o senso comum 
da profissão – e a heresia dos economistas de 
formação – que se desqualificavam ao andar 
em tão má companhia – esses e outros acadê-
micos de orientação mais ou menos liberal (no 
sentido que os americanos emprestam ao ter-
mo, vale dizer, de inclinação social-democrata) 
uniam-se aos economistas conservadores na 
reafirmação combativa dos princípios do livre 
comércio27.  

27  Posição curiosa nesse confronto foi a adotada pelo 
então jovem Paul Krugman. Tendo conquistado preco-
cemente alta dignidade acadêmica por seus trabalhos 
inovadores sobre a concorrência oligopolista, que es-
tão na origem da literatura sobre o “comércio estraté-
gico”, Krugman procurou dissociar-se dos autores que 
tiravam consequências práticas desses desenvolvimen-
tos teóricos, criticando causticamente, com a verve co-
nhecida, os defensores da política industrial. A atitude 

a total of 249 CVD (    ) investigations in 
the 1980-84 period, and 96 more in 1985-
89. (This compares with one investigation 
initiated in 1973 and five in 1974). Parallel 
antidumping investigation numbers were 
221 for 1980-84 and 217 for 1985-89.” (Des-
tler, 1995, p. 154) 

A informação que encontramos em 
outro trabalho de referência sobre o tema 
mostra que a pressão exercida sobre o Legis-
lativo também foi grande, e não desprovida 
de resultado. 

“Approximately 300 bills designed to im-
pede imports in some form were intro-
duced in the 99th Congress of 1985-1986. 
Many were out-and-out protectionist in 
content, while many were designed to 
force the administration to negotiate a 
better deal for U. S. producers or impose 
retaliatory barriers instead.” (Cohen, 1994, 
p. 235)26

Os políticos democratas operavam 
prestimosamente como canais para tais de-
mandas. Mas não se limitavam a esse papel. 
Acossados pela retórica agressiva da “nova di-
reita”, que tinha no ator-presidente o seu mais 
competente porta-voz; já há algum tempo 
decididos a buscar um posicionamento novo, 
que lhes pudesse evitar a pecha de “liberais” 
ultrapassados, boa parte dos políticos demo-
cratas abraçaram o discurso da política indus-
trial. Esse fato refletiu-se na atividade legisla-
tiva já em meados de 1983, com a introdução 
de inúmeros projetos de lei – mais na Câmara 
do que no Senado – que se inspiravam nas 
formulações antes comentadas. Uma das mais 
importantes foi a proposta de criação de um 
Banco Nacional de Desenvolvimento Indus-
trial e de um Conselho de Cooperação Econô-
mica, apresentada conjuntamente pelos de-
putados Stanley Lundine (Nova York) e David 
Bonoir (Michigan); outra foi a proposta assina-
da por Tim Wirth, deputado pelo Colorado, e 
Richard Gephardt, do Missouri, que oferecia 
sua própria versão de Conselho, mas cuidava 
de evitar a ideia mais controversa de um ban-
26  A pressão no Congresso se efetuava, principalmen-
te, através do Comitê de Energia e Comércio, que de-
safiava, com relativo sucesso, a proeminência detida 
tradicionalmente pelo Way and Means Committee nas 
questões comerciais. Cf. Lande e VanGrasstek, 1986.



30 31

Sebastião C. Velasco e Cruz

– mal interpretados, de resto – para fazer face 
a esses problemas localizados não poderia ser 
mais desastrada. A intervenção pontual do Es-
tado serviria apenas para dificultar os ajustes 
necessários, e para criar nichos protegidos, 
garantindo rendas aos setores beneficiados, 
em detrimento dos consumidores. A tese da 
“estratégia industrial” repousa na suposição 
errada de que o governo tem meios racionais 
para escolher os vencedores de amanhã (‘to 
pick the winnings”), e peca por irrealismo, ao 
desconhecer os obstáculos institucionais ins-
transponíveis ao planejamento abrangente 
derivados da estrutura institucional do sis-
tema político norte-americano (federalismo, 
fragmentação decisória, dispositivos de freios 
e contrapesos etc.)28  

Essa linha de ataque mais elaborada, 
cujo público-alvo eram os economistas profis-
sionais – ou o leitor intelectualizado, com ra-
zoável informação econômica –, complemen-
tava uma outra, mais imediata e de eficácia 
maior na opinião pública em geral: a denún-
cia da proposta de política industrial como 
sinônimo de planejamento centralizado, ma-
quinação insidiosa para destruir o regime de 
liberdade individual, patrimônio inestimável 
da sociedade americana.  

O estudo exaustivo de Otis L. Graham, 
Jr. sobre esse episódio fornece evidências 
abundantes do caráter concertado da reação 
despertada pelo discurso da política industrial 
(Graham, Jr., 1992). Mas, para a análise esboça-
da aqui, o aspecto mais relevante é a eficácia 
dessa contramobilização. Nos Estados Unidos, 
pelo menos, ela conseguiu marcar negativa-
mente a própria expressão “política industrial”. 
Por isso, quando as ideias que se apresenta-
ram sob este rótulo voltam a circular, no fi-
nal da década, elas evitam o termo suspeito, 
e adotam a etiqueta mais leve de “política de 
competitividade”. 

28 Cf. Lawrence, Robert Z. Can America compete? 
Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1984. Esse 
livro, escrito por jovem economista de origem sul-
africana então pesquisador da Brookings Institution, 
analisa detidamente as transformações recentes da in-
dústria americana e critica a tese da política industrial, 
seguindo a linha de argumentação exposta em artigos 
de Charles L. Schultze, que presidiu o Conselho de As-
sessores Econômicos na administração Carter. 

Para fazer isso, esses economistas pu-
nham em tela de juízo o diagnóstico formula-
do por seus adversários e suas propostas. Sem 
brigar com os dados relativos à queda nos ga-
nhos de produtividade, questionavam seria-
mente as interpretações correntes sobre suas 
causas e significado. Para os economistas do 
mainstream, não havia nada de anômalo na 
redução do diferencial entre a produtividade 
da indústria norte-americana e a européia, ou 
japonesa; tratava-se apenas de uma correção 
esperada, depois de vencidas as condições ex-
cepcionais vividas pelos países referidos em 
passado próximo. Houve, sem dúvida, uma 
queda significativa no crescimento da produ-
tividade do trabalho na indústria dos Estados 
Unidos, mas esta continuava sendo mais ele-
vada do que a de qualquer outra economia 
desenvolvida. Contrariando a tese da “desin-
dustrialização da América”, esses estudos as-
sinalavam que a participação da indústria na 
composição setorial do produto continuou 
praticamente a mesma nas últimas décadas, 
representando 22,9% do PIB em 1982, contra 
23,3% em 1960. A redistribuição do emprego 
se deve aos ganhos de produtividade muito 
maiores na indústria do que em grande parte 
dos segmentos que compõem o setor de ser-
viços. Há, sim, uma clara deterioração do em-
prego industrial, mas, com auxílio de modelos 
econométricos sofisticados, esses economis-
tas esforçavam-se para demonstrar que a in-
flexão se deve muito mais ao comportamento 
da economia do que aos efeitos do mercado 
exterior. Os problemas nesta área são decor-
rentes de políticas macroeconômicas falhas, 
que elevam o déficit fiscal e apreciam o dólar, 
e é nesse terreno que devem ser combatidos. 
A situação delicada de certas indústrias (têx-
teis, aço, automóveis, entre elas) é indiscutível. 
Mas esse fato está associado à elevação do po-
der de compra e à mudança nas preferências 
dos consumidores, que deslocam a demanda 
em direção a produtos com características 
encontradas em artigos importados (auto-
móveis menores, mais econômicos e com pa-
drões mais elevados de qualidade, por exem-
plo). A ideia de mimetizar modelos externos 

cautelosa de Krugman está bem exposta no seu artigo 
“Is free-trade passé?” (1987). Para um comentário crítico 
das ambivalências de Krugman, cf. Kuttner, 1996.
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bro de 1984, depois da vitória eleitoral consa-
gradora de Reagan, dará ao leitor uma ideia do 
sentido geral do movimento realizado: “The U. 
S. is losing its ability to compete in the world’s 
markets... While it is still the world’s strongest 
economy … a close look at the U. S.’s perfor-
mance during the past two decades reveals a 
declining ability to compete…”

O documento da Comissão sobre Com-
petitividade Industrial apresentava uma série 
de 32 recomendações para reverter esse pro-
cesso. Constavam da lista sugestões no sen-
tido de ampliar os incentivos fiscais para a 
atividade de P&D, aumentar as dotações para 
a pesquisa em universidades, aliviar as regu-
lamentações que inibiam a atividade empre-
sarial na área, fortalecer as ações em apoio 
aos exportadores. Além disso, o documento 
defendia a adoção de dispositivos institucio-
nais para dar efetividade às políticas que su-
geria: criação de um Departamento de Ciência 
e Tecnologia e de um outro voltado especifi-
camente ao comércio exterior (Department 
of Trade), ambos de nível ministerial, além de 
mecanismo de coordenação, sob a direção di-
reta do Presidente, para integrar e reconciliar 
as políticas domésticas e internacionais e bus-
car o consenso entre os setores concernidos. 
A Comissão evitou cuidadosamente o termo 
proibido, mas, pelo diagnóstico formulado e 
pelo conteúdo de suas recomendações, ela 
produziu uma proposta de política industrial, 
ainda que minimalista (Graham, Jr., 1992, p. 
167-69).

c) a inflexão na política econômica in-
ternacional dos Estados Unidos

Além de induzir o governo Reagan a fa-
zer as concessões já indicadas, a pressão cada 
dia maior e mais exitosa dos lobbies empresa-
riais no Congresso (entre os quais, no final do 
período, até mesmo de setores de tecnologia 
de ponta) teve outro efeito: forçou-o a aban-
donar a negativa renitente de que houvesse 
qualquer problema na apreciação do dólar e 
a adotar um novo enfoque para sua política 
econômica internacional. Esta mudança se dá 
a partir da substituição de Donald Regan por 
James A. Baker III no cargo de secretário do Te-
souro, em fevereiro de 1985.  

b) a resposta do governo Reagan ao 
duplo desafio das pressões sociais 
e do discurso produtivista de seus 
adversários 

Quanto ao primeiro, ela foi marcada-
mente sinuosa. No plano da ação legislativa, 
o governo mobilizou-se – através de seu re-
presentante comercial, William Brock, e de 
seus líderes no Congresso – para bloquear 
as propostas democratas classificadas como 
protecionistas. Foi assim que os principais 
dispositivos dessa natureza incluídos no pro-
jeto original da Lei de Comércio desaparece-
ram do texto aprovado em 1984.  Mas, ao 
mesmo tempo em que levantava essas barrei-
ras antiprotecionistas no Congresso e vetava 
a aplicação de procedimentos administrativos 
para limitar a concorrência estrangeira, o go-
verno Reagan pressionava desinibidamente 
seus parceiros comerciais – em primeiro lugar, 
o Japão – para firmar acordos de restrição vo-
luntária de exportações. Em 1981, o governo 
introduziu cotas para automóveis; em 1982, 
impôs “restrições voluntárias” aos seus par-
ceiros europeus na siderurgia (obrigando a 
desativação de plantas de última geração na 
França); em dezembro de 1983, aumentou as 
restrições às importações têxteis; e, em setem-
bro do ano seguinte, abriu negociações com 
todos os exportadores de aço para que estes 
limitassem suas vendas no mercado america-
no (o que atingiu em cheio a siderurgia brasi-
leira, por exemplo) (Destler, 1995, p. 122).  

Para se defender dos ataques de seus 
contendores políticos, Reagan propôs, em ju-
nho de 1984, já em plena campanha eleitoral, 
a criação de um Departamento do Comércio 
Internacional e da Indústria (Department of 
International Trade and Industry); no mês se-
guinte, anunciou a formação de uma Comis-
são sobre a Competitividade Industrial e, no 
dia 12 de setembro, promulgou a Lei de Pro-
dutividade Nacional, que buscava fomentar o 
desenvolvimento de novas tecnologias pela 
diminuição das restrições à pesquisa conjunta 
entre empresas concorrentes (Shoch, 1994, p. 
180). 

O registro de algumas das conclusões 
da referida Comissão, divulgadas em dezem-
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Com a aprovação da Lei de Comércio 
e Tarifa de 1984, o Executivo ganha essa au-
torização. E mais, com a definição de objeti-
vos de política comercial contidos nesta lei e 
os novos dispositivos nela criados em sua se-
ção 301, que estabelece os instrumentos de 
retaliação a seu alcance, o Executivo passa a 
contar com um instrumento poderoso para 
combater tudo que viesse a classificar como 
práticas “desleais” de comércio na conduta de 
seus parceiros.  

Ao demonstrar sua disposição de apli-
car sistematicamente essa ferramenta, o go-
verno Reagan obtém dois rendimentos. 1) 
incorpora “produtivamente” a pressão prote-
cionista interna, instrumentalizando-a como 
ameaça para extorquir dos interlocutores o as-
sentimento às exigências de sua política – libe-
ralização do comércio exterior, desregulamen-
tação da atividade empresarial, privatização 
de empresas públicas, e outras medidas para 
que esses países atraiam capitais externos de 
risco e empréstimos; 2) neutraliza a oposição 
democrata, que vinha batendo desde o início 
da década na necessidade de exigir “reciproci-
dade” de seus parceiros comerciais, e via ago-
ra o governo republicano agir agressivamente 
na arena internacional como campeão dessa 
política. 

d) O retorno do reprimido. A política 
industrial sob nova roupagem

Pelo que se viu até agora, o debate so-
bre a política industrial foi impulsionado por 
fatores conjunturais, e sufocado, pouco de-
pois, por fatores da mesma ordem. Mas, como 
sabemos, as propostas de política industrial 
voltam a circular, ainda que de forma “camu-
flada”, no final da década de 80. Como enten-
der a recorrência do tema?

O primeiro passo na resposta a essa 
questão consiste, no meu entender, em dis-
tinguir claramente duas acepções do termo 
em causa. Na linguagem normativa usada 
pelos participantes do debate, dos dois lados, 
um atributo central da política industrial é o 
seu elevado grau de coerência. Os defenso-
res usam esse critério para criticar o caráter 
fragmentário das políticas realmente existen-

As manifestações mais imediatas e no-
táveis dessa nova postura foram a articulação 
do grupo dos Cinco (EUA, Japão, Alemanha, 
França e Inglaterra), em setembro, para admi-
nistrar conjuntamente a desvalorização do dó-
lar, e o Plano Baker para os grandes devedores 
do Terceiro Mundo, apresentado na reunião 
conjunta do FMI/BIRD, em Seul, em outubro 
do mesmo ano. 

Até então, a política do governo norte-
americano para a crise da dívida consistia em 
ajudar informalmente a organização do cartel 
dos bancos, mediante o fortalecimento do FMI 
e o empenho de sua autoridade no respaldo 
das decisões tomadas neste órgão. No mais, 
insistia na retórica da “não intervenção”, rejei-
tando liminarmente as tentativas dos deve-
dores de acertar uma “negociação política da 
dívida”. No tocante à política comercial, afora 
as medidas ad hoc de proteção já menciona-
das, a administração republicana depositava 
parte de suas fichas no propósito de forçar a 
liberalização dos mercados internacionais de 
bens e serviços, através da ação multilateral 
pela abertura de mais uma rodada de nego-
ciações no GATT, com a inclusão em sua agen-
da de “novos temas”, até aquele momento não 
sujeitos à disciplina daquele órgão – “serviços”, 
“propriedade intelectual”, e “investimentos”.  

A ação diplomática com esse fim será 
examinada em outro estudo. Por ora, convém 
salientar dois aspectos: 1) os objetivos referidos 
acima são claramente enunciados no primeiro 
documento de política do governo Reagan 
dedicado ao tema do comércio internacional 
– o depoimento prestado pelo representante 
comercial, o embaixador William Brock, no Se-
nado, em 8 e 9 de julho de 198129; 2) durante 
o primeiro mandato de Reagan, o esforço da 
administração republicana  concentrou-se na 
campanha pela abertura de nova rodada de 
negociação no GATT, nenhum trabalho sendo 
desenvolvido para obter do Congresso a auto-
ridade necessária à conclusão dos acordos co-
merciais abrangentes  que deveriam resultar 
de tais negociações. 
29 Cf. U.S. Senate, Committee on Banking, Housing and 
Urban Affairs, Oversight of U. S. Trade Policy, Part I, 97th 
Congress, 1st session, Hearing 97-39, July 8 and 9, 1981, 
pp. 21-25. Apud, Lande, Stephen e Van Grasstek, 1986, 
p. 23.
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quanto os governos estaduais acumularam 
ampla experiência com políticas desse tipo. E 
continuaram a experimentá-las durante a pre-
sidência de Reagan. Encontramos abundante 
informação a esse respeito no livro de Otis L. 
Graham, Jr. (1992). A passagem citada a seguir 
(p. 205) dá uma ideia da importância dos re-
cursos mobilizados para esse fim pelas autori-
dades estaduais, e o apoio que receberam do 
governo federal para seus programas.

“The federal authorities not only have 
their own industrial policies but also en-
courage and partially pay for those work 
in the 50 states. In 1983 state and local 
governments spent $ 8.6 billion in federal 
money on economic development pro-
grams per se. Another $ 12,8 billion was 
spent on infrastructure, much of it directly 
tied to industrial targeting. Another $ 4 
billion (a tax expenditure) was directed to 
targeted industries by way of the IDB sub-
sidy, a source of funding that had escalat-
ed sharply over the past two decades…”

Esses valores empalidecem, porém, 
quando levamos em conta as dimensões dos 
programas de desenvolvimento de tecnolo-
gias militares, forma peculiarmente americana 
de realização de políticas industriais, e as cifras 
neles envolvidas: em 1986, o SDI (Strategic 
Defense Initiative) – programa lançado três 
anos antes com o objetivo de criar um siste-
ma de defesa antimísseis – consumiu 28% do 
orçamento federal de P&D, e as estimativas de 
seu custo total feitas na época ascendiam a 5 
trilhões de dólares (Graham, Jr., 1992, p. 186).

Esse exame rápido nos deixa com um 
primeiro resultado importante: existe nos Es-
tados Unidos forte descompasso entre o dis-
curso econômico dominante (que consagra os 
princípios do livre comércio e da não interfe-
rência do governo), e a realidade de uma tra-
dição rica de políticas de desenvolvimento, a 
qual, por essa razão mesma, tem escassa visi-
bilidade pública. Apesar disso, ela se reproduz 
rotineiramente na ação de ramos distintos do 
aparelho governamental – nos níveis federal 
e estadual – e no tecido de relações que es-
tes mantêm com os mais diversos setores da 
sociedade. Esta é uma das faces de sua forte 
institucionalização. A outra é a cristalização 

tes; os críticos, para afirmar que as exigências 
compreendidas na ideia de política industrial 
são deslocadas no contexto de uma socieda-
de complexa e pluralista como a americana, 
quando não a denunciam, pura e simples-
mente, como sinônimo de “planejamento”, 
“caminho sem volta ao totalitarismo”. Mais útil 
para propósitos da análise que se faz aqui é o 
conceito de política industrial, em sua acep-
ção descritiva. 

Definida de forma ampla, a noção de 
política industrial compreende o conjunto de 
intervenções, mais ou menos coerentes, de 
maior ou menor alcance, do poder público no 
campo da produção, com o fim de aliviar pres-
sões econômicas e/ou propiciar o acesso (ou 
manutenção) de uma dada nação a posições 
mais elevadas na hierarquia do sistema inter-
nacional. Ao intervir na realidade econômica 
através da política industrial, o Estado pode 
ter em vista uma série de objetivos: promover 
o crescimento da indústria (ou de alguns de 
seus setores); fortalecer algumas áreas de ati-
vidade (como a inovação tecnológica); fomen-
tar o desenvolvimento de determinadas regi-
ões; elevar o nível de eficiência da indústria e/
ou alterar os padrões de competição nela pre-
valentes. Com esses fins, a política industrial 
mobiliza uma panóplia de instrumentos, den-
tre os quais se destacam as tarifas aduaneiras, 
o controle de importações, os estímulos às ex-
portações, a política de compras do governo 
e das empresas estatais, os incentivos fiscais e 
creditícios (Suzigan, 1979).

Entendida assim, a política industrial 
expressa uma dimensão geral da presença do 
Estado na economia, sendo praticada mais ou 
menos conscientemente, através de unidades 
administrativas de âmbito nacional ou subna-
cional, em todos os países, mesmo naqueles 
onde o peso da ideologia liberal impede o re-
conhecimento do fato e a constituição desta 
em uma área de política pública institucionali-
zada e claramente definida. 

Esse é, exatamente, o caso dos Estados 
Unidos (Vogel, 1987). Embora o conceito nor-
mativo de política industrial fosse rejeitado 
pela opinião dominante nos Estados Unidos 
desde o século XIX, tanto o governo federal 
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de 123 bilhões de dólares, em forte contraste 
com o déficit de cerca de 234 bilhões, acumu-
lado na balança de mercadorias (Lande e Van-
Grassteck, 1986, p. 28). À luz desse dado, en-
tende-se a importância estratégica atribuída à 
abertura dos mercados externos às empresas 
americanas do setor de serviços. 

Investimentos. Nos termos da Seção 
305 da Lei de Comércio e Tarifa de 1984, os 
EUA  procurariam reduzir ou eliminar “artificial 
or trade-distorting barriers to foreign direct in-
vestment, to expand the principle of national 
treatment, and to reduce unreasonable barri-
ers to establishment.” (Lande e VanGrassteck, 
1986, p. 32).

Novamente, o consenso bipartidário: 
este objetivo também constava dos primeiros 
documentos de política comercial do gover-
no Reagan. O tema, porém, é mais espinhoso 
e suscitava reações diferenciadas no universo 
empresarial norte-americano. O próprio go-
verno mantinha uma posição canhestra sobre 
o assunto, haja vista as muitas restrições por 
ele criadas, como a legislação sobre conteú-
do nacional no setor automotivo. Até hoje as 
negociações multilaterais sobre o tema pouco 
avançaram – os acordos bilaterais tendo sido 
o meio mais eficaz encontrado pelos Estados 
Unidos para ver suas pretensões atendidas. 

Propriedade intelectual. A lei de 1984 
não dedica uma seção separada aos objetivos 
a serem perseguidos nesta área, mas eles apa-
recem em diferentes lugares do documento. 
Assim, ao tratar das indústrias de alta tecno-
logia eles estabelecem que o governo buscará 
eliminar ou reduzir as medidas de governos 
estrangeiros que ”fail to provide adequate 
and effective means for foreign nationals to 
secure, exercise, and enforce exclusive rights 
in intellectual property.” 

A parcimônia da Lei não condiz com a 
importância que seria atribuída ao tema logo 
a seguir. No momento de sua elaboração, a 
campanha pelo fortalecimento dos direitos de 
propriedade intelectual começava a dar seus 
primeiros frutos. Deslanchada no final dos 
anos 70 pelos produtores de artigos sensíveis 
ao uso fraudulento de marcas e a imitações 
– entre eles a Levi Strauss Corporation, dona 

dos dispositivos de política industrial, e dos 
subentendidos que os justificam, em peças de 
legislação. 

Para os propósitos da análise que se 
faz aqui, a mais importante delas é a Lei de 
Comércio e Tarifas, de 1984. Sabemos que ela 
deu autoridade ao Executivo para entabular 
negociações comerciais abrangentes, fortale-
cendo ao mesmo tempo seu poder retaliató-
rio. Caberia dar indicações mais precisas sobre 
a maneira como definia os objetivos de polí-
tica comercial, e os mecanismos concebidos 
para viabilizá-los.

Para não alongar demasiadamente a 
exposição, farei isso sob forma de alusões rá-
pidas à lei, seguidas de breves comentários. 

Serviços: A Seção 305 da lei estabelece 
que nas negociações comerciais os EUA pro- EUA pro-pro-
curariam “to reduce or to eliminate barriers, or 
order distortions of, international trade in ser-
vices... including barriers that deny national 
treatment and restrictions on the establish-
ment and operation in such markets.” 

Item destacado da política comercial 
do governo Reagan, anunciada em julho de 
1981, a prioridade concedida ao setor de ser-
viços atendia aos reclamos de poderosa coa-
lizão empresarial formada no começo da dé-
cada passada sob a liderança dos dirigentes 
da AIG, a gigante do setor de seguros, cujos 
pontos de vista já tinham sido contemplados 
na Lei de Comércio de 1974, que previa a ex-
tensão ao setor de serviços de toda norma re-
ferente ao comércio exterior. 

É fácil entender o consenso em torno 
do tema: nas duas últimas décadas, a partici-
pação do setor de serviços  na economia ame-
ricana crescia incessantemente – em termos 
de valor adicionado e, mais ainda, de empre-
go absorvido –30, muitos segmentos dele des-
frutando de grandes vantagens comparativas 
internacionais. Entre 1981 e 1984, os serviços 
responderam por 40% de todas as exporta-
ções, gerando um saldo acumulado de cerca 

30 Entre 1959 e 1989, a participação do setor de servi-
ços (excluído o governo) no total do emprego nos Es-
tados Unidos passou de 38,2% para 49,8%. Cf. Spulber, 
1995, p. 154. Essa obra analisa, de forma desagregada, a 
expansão do setor de serviços. 
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mas legislaturas) é a fonte de inspiração para 
as mudanças introduzidas na Seção 301 pela 
Lei de Comércio e Tarifa de 1984. Além de am-
pliar o alcance desse dispositivo, para colocar 
em seu raio os novos temas, a Lei definia de 
forma extremamente elástica a noção de prá-
ticas comerciais “não razoáveis”, uma das con-
dições previstas na Lei de 1974 para emprego 
das medidas de retaliação previstas na Lei de 
1974.  Com efeito, a Seção 304 deste docu-Com efeito, a Seção 304 deste docu-efeito, a Seção 304 deste docu-
mento identifica “não razoável” com

“any act, policy, or practice which, while 
not necessarily in violation o for inconsis-
tent with the international legal rights of 
the United States, is otherwise deemed 
to be unfair and inequitable. The term 
includes, but is not limited to, any act, 
policy, or practice which denies fair and 
equitable –

market opportunities.A) 
opportunities for the establishment of B) 
an enterprise; or
provision of adequate and effective C) 
protection of intellectual property 
rights.“32

Naturalmente, de acordo com a referi-
da lei, cabia ao governo dos Estados Unidos 
estipular, em cada caso, o que consistia em 
prática desleal e/ou iníqua.

“Regaining the role of Yankee Trader” – 
intitulava-se assim a última secção da matéria 
da Business Week que serviu de mote para o 
estudo que fizemos nesta seção. Nela, os re-
datores transcrevem declarações de um fun-
cionário identificado da USTR, que clama por 
medidas consequentes para abrir mercados 
externos aos produtos norte-americanos de 
alta tecnologia. Se as tentativas negociadas 
fracassarem, “nós teríamos que considerar a 
hipótese de combater fogo com fogo”, dizia 
ele. Os redatores da matéria eram menos cau-
tos, e afirmavam, sem papas na língua: “Any 
new trade policy designed to stop the growth 
of protectionism will have to stop the nonreci-
procal behavior. Reciprocity – the application 
of the same rules to both sides – has to be the 
basis for U. S. trade relations abroad.”33

32  Id, ibid, p. 47.
33 “The reindustrialization of America”, op. cit., p. 135.

de uma das mais conhecidas marcas de jeans 
–, no início da década seguinte ela receberia 
grande reforço, com o ingresso no movimento 
das indústrias intensivas em informação. Des-
de então, a campanha pela reforma do regime 
de propriedade intelectual ganha verdadei-
ro alento, e começa a acumular triunfos: em 
1980, o Congresso estende a cobertura da lei 
de Copyright aos programas de computado-
res; no mesmo ano, a suprema Corte admite o 
patenteamento de produtos biotecnológicos 
e, em 1984, o Congresso cria uma forma ori-
ginal de direito de propriedade para semicon-
dutores. Compreende-se, assim, a timidez da 
Lei de Comércio de 1984 na matéria. A rapidez 
com que ela ascenderia na escala de priorida-
des da política comercial dos Estados Unidos 
se explica pela magnitude dos interesses em 
jogo, e pelo grau de internacionalização das 
indústrias envolvidas (Doremus, 1995). 

O elemento mais importante na Lei de 
Comércio de 1984, porém, não estava na de-
finição de objetivos, mas nas inovações con-
ceituais nela contidas. A reformulação do con-
ceito de “reciprocidade” é uma delas. Sobre o 
alcance da mudança introduzida, vale a pena 
acompanhar a avaliação insuspeita do sena-
dor Robert Dole – então presidente do Comitê 
de Finanças do Senado, mais tarde candidato 
republicano à presidência dos Estados Uni-
dos, nas eleições de 1996, que perdeu para Bill 
Clinton. 

“reciprocity means a dramatic change 
from the ‘most-favored-nation principle’. 
It means that other countries should pro-
vide us with trade and investment op-
portunities equal not simply to what they 
afford their other ‘most-favored’ trading 
partners but equal to what we offer them 
and reciprocity should be assessed not by 
agreements promise but by actual results 
– by changes in the balance of trade and 
growth in investment between ourselves 
and our major economic partners.”31 

Essa noção, que vinha sendo traba-
lhada em discursos e projetos de lei no Con-
gresso (cerca de 36 iniciativas, nas duas últi-

31 Dole, “Reciprocity in trade”. New York Times, 
22/01/1982. Apud, Lande e VanGrassteck, 1986, p. 38.
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da empresa privada em todos os setores e de 
uma ideologia francamente hostil à presença 
do governo na economia. 

Apesar das diferenças nacionais, porém, 
cabe falar, nesse período, de um novo padrão 
organizacional do capitalismo. Na obra magis-
tral de Andrew Shonfield, ele foi caracteriza-
do pela convergência dos seguintes traços: 1) 
“uma influência cada vez maior das autorida-
des públicas sobre a gestão do sistema eco-
nômico”; 2) “o uso de fundos públicos numa 
escala  crescente”, para garantir as condições 
mínimas de bem-estar socialmente aceitáveis; 
3) a “regulamentação da concorrência” para 
aplacar a “violência do mercado”; 4) a expec-
tativa institucionalizada de um “aumento visí-
vel na renda real per capita da população”; 5) 
o “planejamento nacional de longo alcance.” 
(Shonfield , 1968, pp. 107-109).

“Compromisso social-democrático”; 
“Capitalismo organizado” – duas fórmulas cor-
rentes para designar essa configuração sui ge-
neris. Para ressaltar a complementaridade entre 
a face nacional e internacional da mesma, John 
Ruggie sugeriu que a expressão “liberalismo 
embutido” (embedded liberalism) seria a ma-
neira mais própria de referi-la34.

No segundo tempo, o protagonista 
aparece debilitado pela mudança nas relações 
econômicas de forças com seus aliados e pelo 
custo incorrido no enfrentamento de crises e 
guerras na periferia. Os problemas de balanço 
de pagamento daí decorrentes põem em xe-
que o papel desempenhado por sua moeda, 
coluna mestra do regime monetário interna-
cional em vigor. Observadas as normas desse 
regime, a solução para o problema envolveria 
a adoção de remédios amargos para corrigir 
os referidos desequilíbrios. É o que os aliados 
solicitam. Mas seguir o seu conselho significa-
ria conformar-se com a ideia de fazer dos Esta-
dos Unidos um “país normal”, sujeito como os 
demais aos constrangimentos externos que 
limitam o leque de suas escolhas de política 
econômica. Essa alternativa nunca foi levada a 
sério. Os Estados Unidos insistiram sempre no 
propósito de manter a primazia de sua moe-
da e a autonomia de suas políticas. Frustradas 
34 Cf. Ruggie, 1989. Na mesma linha, vale a pena men-Na mesma linha, vale a pena men-
cionar ainda o artigo de Gold, 1977, e o de Maier, 1978.

A corporificação desse princípio na Lei 
de Comércio e Tarifa de 1984 e na legislação 
comercial subsequente justifica a conclusão 
com a qual encerro esta análise: a tese da po-
lítica industrial volta a circular no final da dé-
cada de 1980, quando a economia americana 
via-se outra vez às voltas com uma recessão 
grave, por um motivo bem simples: apesar de 
castigadas no debate público, as ideias que se 
articulavam nela continuaram, durante todo o 
período Reagan, bem vivas. 

5. O MOVIMENTO CONJUNTO
“Reconstrução econômica”; “tensões 

monetárias internacionais”; “debate interno 
e mudança na política comercial dos Estados 
Unidos” – três temas diferentes, que se inscre-
vem no tempo e no espaço de formas muito 
distintas. Mas três temas tão estreitamente 
ligados que podem ser vistos como aspectos 
particulares de um mesmo problema.  

Podemos formulá-lo assim: o papel 
da potência hegemônica na configuração da 
ordem econômico-política internacional do 
pós-guerra e nas mudanças profundas que 
esta conhece no último quartel do século XX.  

Ao abordar esse tema, o texto que se 
encerra com esta nota conta, em seu conjun-
to, uma história em três tempos. 

No primeiro, solidamente assentado no 
topo da hierarquia internacional, os Estados 
Unidos presidem à reconstrução econômica 
do bloco ocidental, fornecendo aos seus alia-
dos o suporte financeiro necessário e admitin-
do exceções importantes no cumprimento das 
regras do regime liberal de comércio que se 
empenhavam em reconstruir. Fazem isso sob 
dois condicionamentos fortes: a necessidade 
de estabilizar as relações políticas domésticas 
na Europa e ásia e de fazer frente à ameaça 
representada pela URSS. É nesse contexto que 
se cristalizam na Europa as distintas variantes 
nacionais do que veio a ser conhecido como o 
Welfare State.

Sob vários aspectos, o contraste entre 
a situação nesses países e aquela existente 
nos Estados Unidos até meados da década de 
1960 é muito pronunciado, dada a prevalência 
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Com resultados originais, como se verá na se-
quência deste estudo.  
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