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Introdução 
 
O presente artigo busca estabelecer a relação entre o processo de modernização do Brasil na 
década de 1950 e a crise de superacumulação que ocorria nos países centrais, principalmente, 
nos Estados Unidos da América (EUA). O reaparelhamento do Porto de Santos, previsto pela 
Comissão Mista Brasil Estados Unidos para Desenvolvimento Econômico (CMBEU-DE), é o 
objeto da análise, enquanto síntese desse processo de modernização retardatária (KURZ, 1996).  
 
A hipótese aqui defendida tem sustentação nas análises de Robert Kurz e David Harvey sobre 
crises de superacumulação dos países de alta capacidade produtiva e a conseqüente expansão 
geográfica do capital excedente, que ocorreram simultaneamente ao processo de formação das 
categorias capitalistas no Brasil. Esta simultaneidade implicou, para que ocorresse a 
incorporação dos países de modernização retardatária no sistema internacional produtor de 
mercadorias, na forte atuação do Estado, único capaz de suprir as demandas impostas pelo 
capital internacional. 
 
Em outras palavras, a incorporação do Brasil na lógica de reprodução do capital mundial, por 
meio de investimentos externos em infra-estrutura, foi uma forma de tentar superar o momento 
crítico da reprodução mundial do capital social, aparecendo, para o país, de maneira fetichizada 
como nacional desenvolvimentismo. As políticas intervencionistas de planejamento econômico 
do segundo governo de Getúlio Vargas, que aparecem como desenvolvimentistas, foram, em 
essência, reflexos da contradição da capacidade produtiva interna dos países centrais.  
 
A incorporação brasileira no mercado mundial se deu antes que o processo de industrialização 
tivesse se consolidado no país. Neste sentido, as categorias fundamentais do valor, como 
trabalho assalariado, lucro, capital constante, entre outros, não eram generalizadas. Assim, o 
impulso de modernização tinha que assumir um caráter recuperador, particularmente forçado, na 
qual a atuação Estatal era imprescindível (KURZ, 1996).  
 
O espaço brasileiro, especificamente o caso do Porto de Santos, configurou-se, dessa forma, 
como capital constante das forças produtivas nacionais que realizavam o capital internacional. 
 
Crises de superacumulação e a modernização brasileira 
 
Em “O capital”, Marx desenvolve a teoria da acumulação ampliada do capital, inerente ao 
sistema capitalista de produção. Em um primeiro momento do processo de acumulação 
ampliada, aumenta-se o número de capitalista em um pólo e o número de trabalhadores 
assalariados em outro pólo, formando o que ele denominou de “exército de reserva”. Ou seja, 
ocorre a polarização de capital e trabalho.  
 
A fim de manter o controle do sistema, os capitalistas devem, segundo Marx (HARVEY, 2005) 
controlar os processos de colonização que dão aos trabalhadores livre acesso a terras sem dono. 
Ou seja, deve-se manter sob controle a relação de oferta e procura de trabalho e trabalhador. 
Para Harvey, esta interpretação dá conta de explicar a tentativa de superação das contradições 
inerentes ao capitalismo, quando a análise está centrada na produção. Entretanto, no volume 
terceiro d´O Capital, quando Marx analisa os desequilíbrios entre as necessidades da produção 
em si e da circulação, esta análise não se sustenta, pois tem-se uma contradição no âmbito da 



superacumulação. Os pólos deixam de ser capital e trabalho, e passam a ser capital não 
empregado e trabalho não incorporado (HARVEY, 2005). 
 
O que Harvey expõe em sua interpretação da dialética interna do capitalismo em crise, é que os 
capitalistas são forçados a ajustes tecnológicos, que acabam com a possibilidade de acumulação 
equilibrada, pois colocam em risco tanto a classe dos trabalhadores, quanto a classe dos 
capitalistas. Estes ajustes tecnológicos são investimentos constantes no aumento da 
produtividade em busca do barateamento das mercadorias. O produto final deste processo é a 
superacumulação, seja em forma de moeda, de mercadorias, de capacidade produtiva ou de 
força de trabalho e a complexificação da relação antagônica entre capital ocioso e trabalho não 
incorporado.  
 
Para Harvey, a crise é inerente ao capital porque o processo de reprodução ampliada leva à 
produção de excedentes de capital e de força de trabalho e à necessidade de absorvê-los, 
gerando uma tensão. A produção de excedentes pode ocorrer tanto no processo de circulação de 
capitais, quanto fora deste, mobilizados mediante diferentes formas de acumulação produtiva e 
de concentração de capital. A crise ocorre quando não é possível absorver tais excedentes, e 
irrompe-se o processo de desvalorização. Esta desvalorização, entretanto, pode não ocorrer ao 
mesmo tempo para os dois elementos (capital e trabalho). Neste caso, normalmente desvaloriza-
se a força de trabalho e cria-se uma escassez de capital, implicando em um processo de 
devastação social (HARVEY, 2005). 
 
O sistema produtor de mercadorias, no processo de acumulação ampliada, produz, então, 
tensões inerentes, decorrentes da dependência a elementos básicos para sua realização. Tais 
elementos básicos constituem a disponibilidade de excedente de mão-de-obra (exército 
industrial de reserva) para alimentar a expansão da produção; a disponibilidade de meios de 
produção em todas as suas formas (máquinas, matérias primas, infra-estrutura de transporte e 
energia, entre outros) que possibilitem a expansão espacial da produção; e, a existência de 
mercado consumidor capaz de absorver as mercadorias produzidas amplamente (HARVEY, 
2005). 
 
Cada um desses elementos é imprescindível à reprodução ampliada do capital, configurando-se 
em barreiras estruturais à acumulação quando não disponíveis de maneira sincronizada com a 
necessidade de reprodução capitalista. Segundo Marx (Harvey, 2005), a produção e o consumo 
fazem parte de um mesmo processo, que é o processo produtivo do valor, e interam-se de modo 
dialético. Assim, se a crise eclode na esfera da produção, ou do consumo, podendo ser 
interpretada como superprodução ou subconsumo, respectivamente, o que se tem é uma crise de 
superacumulação. Ou seja, há um excesso de capital em relação às oportunidades de emprego 
deste capital (HARVEY, 2005). 
 
Nestes momentos de superacumulação, a crise aparece como uma forma de racionalizar a 
produção irracional capitalista, que acabam por expandir a capacidade produtiva renovando as 
condições de acumulação. Alcança-se um nível superior, cuja produtividade é mais alta se 
comparada à produtividade antecedente ao momento de crise. Este novo nível, apresenta 
características gerais combinadas, quais sejam: 
 

- a utilização de maquinário sofisticado, mais produtivo, acarretando na imobilização de 
capital em equipamentos obsoletos, que ficarão mais baratos por meio da desvalorização 
forçada;  

 
- a disponibilidade de mão-de-obra mais barata, devido ao desemprego provocado pela 

crise;  
 
- o investimento de capital excedente em novas linhas de produção;  
 



- e, por fim, a expansão para consumo de todos os bens produzidos, sendo, de início, a 
expansão da indústria de bens de capital e subseqüentemente, no consumo final. 
 
Segundo Harvey, esta última transformação apresenta a necessidade de expansão geográfica 
para superação da crise, tendo por fundamento o aumento efetivo da demanda por produtos. 
Esta demanda, por sua vez, é criada pelo sistema a partir da relação complexa de quatro 
elementos sobrepostos: criação de novos ramos da economia, criação de novas necessidades e 
desejos, estímulo ao crescimento populacional e a expansão geográfica para novas regiões, 
exportando capital (HARVEY, 2005).  
 
A incorporação do Brasil no sistema de trocas de mercadorias da primeira metade do século XX 
revela esta necessidade de expansão geográfica pós crise de superacumulação dos EUA em dois 
sentidos: exporta-se para o Brasil, em um primeiro momento, bens de consumo de forma a 
contribuir na formação de uma sociedade de trocas em áreas onde o capital industrial ainda não 
se realizou; e, em um segundo momento, ocorre a importação de maquinário obsoleto, que, além 
de consolidar a industrialização de novas áreas e, assim, contribuir para a formação de novos 
mercados, impede a desvalorização do capital implicado nos equipamentos. Exporta-se, assim, 
maquinários para áreas de menor composição orgânica do capital. 
 
Assim, o que se procura expor é que a crise de superacumulação dos países centrais, detentores 
de alta composição orgânica do capital e, portanto, de alta produtividade, é inerente ao processo 
de acumulação ampliada do capital, que tem, como uma alternativa pontual, a expansão 
geográfica dos excedentes.  
 
Segundo Marx, o momento da crise se caracteriza pela reunião de elementos independentes e, 
simultaneamente, pela independentização de momentos que são uma única coisa. Na crise, tais 
movimentos ocorrem de maneira violenta. Os elementos acima citados, no modo de produção 
capitalista, constituem “relações de valor” como salário, trabalho, lucro, capital constante, etc, 
que, por serem relações sociais, fazem com que as crises extrapolem a esfera econômica, 
atingindo âmbitos da vida social e política. A análise de momentos de crise deve, então, destacar 
as contradições sociais e analisar as causas de seu aguçamento (ALTVATER, 1987). 
 
A mercadoria por si só, sendo uma das categorias centrais do capital, representa tais 
contradições na medida em que sua unidade se dá através da reunião contraditória de dois 
elementos, valor de uso e valor de troca, que necessitam da troca para se realizar. A troca, por 
sua vez, é o momento simultâneo de compra e venda. Entretanto, durante o processo de 
acumulação, ocorre que alguns compram mais do que vendem, sendo o contrário também 
verdadeiro. Neste sentido, acumula-se mercadoria ou capital, e, ao imobilizar capital, retira-se 
do capital sua característica inerente de forma circulante. Neste momento da acumulação as 
crises emergem (ALTVATER, 1987).  
 
Segundo o mesmo autor, em um momento de crise as contradições e o desenvolvimento 
produtivo atingem limites que levam todo o sistema capitalista a acionar mecanismos para 
modificar as relações entre capital e trabalho. Tais transformações ocorrem por meio de 
políticas de Estado atuantes na estrutura técnica e internacional. O ajuste espacial analisado por 
Harvey (2005) apresenta-se como um mecanismo de ação Estatal, atrelado aos interesses 
privados industriais monopolistas, que buscou superar as contradições intensificadas nos EUA, 
após a Segunda Guerra Mundial, com a crise de superacumulação.  
 
Duas correntes de análise sobre crises se formaram após a teoria marxista, acima exposta 
segundo Altvater: uma, vincula à superprodução de mercadorias com relação ao poder de 
compra dos trabalhadores (teorias do subconsumo e do desequilíbrio); outra, vincula a crise da 
queda tendencial da taxa de lucro, com a supremacia do capital financeiro rentista sobre o 
capital produtivo industrial (ALTVATER, 1987).  
 



É com base na teoria da queda tendencial da taxa de lucro que se faz a análise aqui explanada. 
Então, na busca constante de alta produtividade, os capitalista investem largamente no 
desenvolvimento de novos maquinários (Departamento I1 da economia) e, assim, provocam um 
encarecimento da composição orgânica do capital do Departamento I. Este capital investido não 
é realizado dentro do tempo socialmente necessário, pois o tempo de rotação do capital do 
referido departamento é baixo, se comparado com o tempo do Departamento II. Dessa forma, o 
Departamento II, produtor de bens de consumo, amplia forçadamente sua produção, para ter 
capital disponível para compra do maquinário mais produtivo, produzido pelo Departamento I. 
Assim se compõe a chamada crise de desequilíbrio entre os dois departamentos da economia, 
responsável pela desvalorização forçada da força produtiva que, por sua vez, é exportada aos 
países em industrialização com retorno pelo capital fictício.  
 
Desse processo, decorrem dois outros processos que irão interferir diretamente na modernização 
dos países periféricos: em um primeiro momento, há excesso de bens de consumo no mercado 
dos países centrais, decorrente do aumento da produção do Departamento II em função já da 
busca por realizar o capital investido no Departamento I, que provoca a expansão geográfica na 
busca por novos mercados a fim de superar o desequilíbrio entre o excedente de capital em 
forma de mercadoria e a existência de mercado consumidor; e, em um segundo momento, a 
formação de maquinário obsoleto (gerado a partir da substituição por novos maquinários, mais 
produtivos, produzidos pelo Departamento I, em decorrência da reprodução ampliada do 
capital), que é vendido, a crédito, para novas áreas. Estes processos tornam-se evidente ao 
interpretar que o Brasil passa, em um primeiro momento, a importar bens de consumo e, em um 
segundo momento, na década de 1950 principalmente, a importar bens de produção.  
 
A expansão do mercado tanto para bens de consumo como para bens de produção, que pode ser 
entendida como uma forma de regulação da crise, decorre, então, da busca incessante por lucro 
e do fato de que a regulação da produtividade não é feita na escala da produção (pois esta só 
aumenta), mas no controle da massa de produtos disponíveis, que, portanto, varia de acordo 
com a demanda do mercado consumidor (ALTVATER, 1987). Assim, o que se pretende expor, 
é que nos países centrais, o acúmulo de capital constante decorrente do desequilíbrio entre os 
Departamentos I e II da economia pode ter sido a razão da modernização dos países que se 
industrializavam no período entre as duas grandes guerras mundiais, em que houve enorme 
desenvolvimento das forças produtivas, principalmente nos EUA. 
 
Considerando, então, que a ampliação para novas áreas não é capaz de superar tais contradições, 
Harvey coloca que 
 

“A única solução efetiva para tais crises, na ausência do ajuste espacial, é a 
desvalorização do capital, como moeda (por meio da inflação), como 
mercadorias (por meio da superabundância no mercado e dos preços em 
queda), como capacidade produtiva (por meio de instalações, 
equipamentos, infra-estruturas físicas etc. ociosos ou subutilizados, 
culminando em falência), e a desvalorização da força de trabalho (por meio 

                                                 
1 Marx, no livro segundo d’O Capital, em que trata da relação entre os dois departamentos da economia, 
define:  

O produto global e, portanto, a produção global da sociedade decompõem-se em dois 
grandes departamentos.  
I. Meios de produção, mercadorias que possuem uma forma em que têm de entrar 
ou pelo menos podem entrar no consumo produtivo. 
II. Meios de consumo, mercadorias que possuem uma forma em que entram no 
consumo individual da classe capitalista e da classe trabalhadora. 

Em cada um desses departamentos todos os diferentes ramos da produção que lhes pertencem constituem 
um único grande ramo da produção, uns o dos meios de produção, outros os do meios de consumo. Todo 
capital empregado em cada um desses dois ramos da produção constitui um grande departamento 
particular do capital social. (MARX, 1985, p.293, V.II, Livro II). 



de decrescentes padrões reais de vida do trabalhador).” (HARVEY, 
2005:115).    

Harvey interpreta que, em um primeiro momento, para superar a crise de superacumulação 
deve-se investir capital em áreas cujo tempo de rotação socialmente necessário2 é baixo, como o 
capital imobilizado (máquinas e infra-estrutura, por exemplo), pois investimentos nesses ramos 
do processo produtivo exigem a prévia de excedentes tanto de capital quanto de mão-de-obra. 
Assim, tem-se, no primeiro momento, um equilíbrio dinâmico, em que o capital excedente é 
absorvido na criação de infra-estruturas físicas que, posteriormente, criam excedentes de 
capitais adicionais. Entretanto, passado este primeiro momento, quando a desvalorização do 
capital e da força de trabalho atinge todas as partes, esta “espiral” se rompe (HARVEY, 2005). 
 
Quando a desvalorização de ambos (capital e trabalho) aparece como inevitável, deslocamentos 
espaciais e temporais oferecem possibilidades de absorção dos excedentes, mesmo que 
provoquem conseqüências drásticas para a dinâmica da acumulação. Entretanto, esta mobilidade 
de trabalho e de capital não ocorre facilmente. A força de trabalho, por exemplo, não é 
qualitativamente homogênea de forma a ser transferida de um ramo produtivo a outro (por 
exemplo, um sapateiro não consegue, rapidamente, se tornar um engenheiro). A realocação de 
capital, cuja análise nos interessa mais, também apresenta problemas (HARVEY, 2005). 
 
Em primeiro lugar, há três formas de existência do capital excedente: moeda, mercadoria e 
capacidade produtiva. Se existir enquanto valor de uso (mercadorias e capacidade produtiva) 
sua transferência depende de sua prévia transformação em moeda. Este processo, no entanto, já 
apresenta dificuldades, pois em um momento de superacumulação, a conversão de capitais é 
impossível. O crédito e o capital fictício possibilitam tal superação, pois permitem a conversão 
de excedentes de mercadorias e da capacidade produtiva em moeda, sob uma taxa de retorno 
anualizada, sem, portanto, criar ainda mais excedente sob a forma de capital monetário. Assim, 
por intermédio do crédito, e do capital fictício, o capital excedente pode fluir de uma esfera para 
a outra (HARVEY, 2005) superando, pontualmente, a crise de superacumulação. 
 
Esta dinâmica (capital fixo obsoleto reincorporado por meio do sistema de créditos) ocorrendo 
repetidamente, acarreta na formação acelerada de capital fictício (a verdadeira essência da 
espiral do desenvolvimento) e significa que cada vez mais trabalho vivo deve ser expropriado 
para saldar obrigações passadas. Este processo leva, necessariamente, a outra crise de mesma 
origem: ou pela formação de novos capitais excedentes, decorrentes da ampliação do processo 
produtivo; ou o capital implicado em infra-estruturas físicas não é realizado e é desvalorizado 
(HARVEY, 2005). 
 
Esta segunda forma de crise apresentada corresponde ao processo de importação de maquinários 
dos EUA aqui analisados, pois o aumento da produtividade decorrente da nova capacidade 
produtiva brasileira não deu conta de superar o volume de dívidas contratadas, nem de realizar 
as trocas internacionais nos níveis reestabelecidos constantemente pela inovação tecnológica 
permanente dos países centrais. Assim, em um primeiro momento, a crise de superacumulação 
foi resolvida pela expansão geográfica, mas, a longo prazo, a não realização deste capital 
adiantado no tempo socialmente necessário fez somente expandir a área afetada por novas 
tensões.  

                                                 
2 “Denomino isso de tempo de rotação socialmente necessário; isto é, o tempo médio necessário para girar 
certa quantidade de capital em relação à taxa média de lucro sob condições normais de produção e 
circulação. Os capitalistas individuais que giram seu capital mais rápido do que a média social obtêm 
lucros excedentes. Aqueles que conseguem atingir a média ficam sujeitos à desvalorização de seus 
capitais. Desse modo a competição gera pressões para acelerar o tempo de rotação mediante a mudança 
tecnológica e organizacional. Toda aceleração agregada libera excedentes tanto de capital como de força 
de trabalho.” (HARVEY, 2005:136) 
 



 
A necessidade de reincorporação deste capital, imobilizado nos equipamentos, no sistema 
produtivo ocorre, pois, segundo Marx (In.: HARVEY, 2005), o capital fixo em desuso perde 
valor, sem que este valor seja retransmitido ao produto. E, quando reincorporado no processo 
produtivo, o valor do capital fixo se reproduz à medida em que o maquinário é gasto, e sua 
desvalorização é embutida no preço da mercadoria.   
 
Esta exportação de capitais é analisada também por Lênin (1982) em que afirma que na época 
da livre concorrência, pretérita ao imperialismo do século XX, os países ditos desenvolvidos 
exportavam mercadorias enquanto que, no imperialismo, estes mesmos países passaram a 
exportar capitais. Esta relação de importação/exportação de capitais implica em acordos entre os 
países envolvidos, que garantam a compra de mercadorias do país exportador do capital por 
parte do país importador (LENIN, 1982).  
 
Lênin analisa a formação de monopólios como característica fundamental da lógica imperialista. 
Segundo este autor, nos países periféricos, os lucros tendem a ser maiores do que se o capital 
fosse reinvestido nos países centrais, pois naqueles países, como foi o Brasil no período em 
estudo, há escassez de capital, e os preços da terra, das mercadorias, assim como os salários, são 
baixos, aumentando a possibilidade de auferir lucro. Além disso, o autor coloca que a 
possibilidade do lucro está também associada às condições elementares do país receptor do 
empréstimo para o desenvolvimento industrial (LENIN, 1982). A CMBEU-DE encontra-se 
dentro desta lógica, pois antes da realização das propostas de investimento foram feitos estudos 
para diagnosticar as regiões brasileiras que tivessem desenvolvidas as categorias básicas da 
forma valor que dessem suporte à realização das trocas no âmbito internacional. E, como 
conseqüência destes diagnósticos, a maior parte dos investimentos destinou-se para a região 
sudeste do país.  
 
Entretanto, como será melhor argumentado a seguir, mesmo as áreas diagnosticadas como tendo 
desenvolvido as categorias básicas da forma valor, não deram conta de realizar o capital 
investido no maquinário, pois o nível de produtividade dos países centrais apresentava-se, 
sempre, muito além da capacidade brasileira de realização. Os níveis de troca estabelecidos pela 
produtividade destes países de alta composição orgânica provocavam, por exemplo, as crises de 
congestionamento do Porto de Santos que serão analisadas.  
 
Segundo Harvey (2005), o ritmo das crises de superacumulação do século XIX estava associado 
ao tempo de rotação dos projetos de infra-estrutura, principalmente de ferrovias, pois o capital 
fictício imobilizado nas ferrovias não se realizava antes de ser desvalorizado e de ter as dívidas 
canceladas (HARVEY, 2005). Ou seja, os países importadores das ferrovias, como foi o Brasil 
para com a Inglaterra, não utilizavam o maquinário em uma intensidade suficiente para que a 
desvalorização constante do equipamento pudesse ser inteiramente incorporada no preço das 
mercadorias transportadas, impossibilitando, assim, retorno completo do capital.  
 
Esta “incapacidade” das forças produtivas brasileiras em realizar o capital internacional já posto 
no maquinário, é decorrente da simultaneidade entre a incorporação do Brasil no moderno 
sistema produtor de mercadorias (KURZ, 1996) e o processo de acumulação primitiva que aqui 
se realizava, ainda formando as categorias necessárias à realização do capital. Esta anteposição 
do capital internacional em relação à capacidade de sua realização pelas forças produtivas 
brasileiras implicou na forte presença do Estado neste processo de industrialização. 
 
Segundo Kurz (1997), a atuação do Estado em áreas de baixa rentabilidade é característica de 
países de modernização retardatária, pois só o Estado tem condições de atuar para suprir os 
vazios deixados pela iniciativa privada. Além disso, quando a modernização se expande, 
atingindo todos os níveis da reprodução social, dissolvem-se contratos sociais que garantiam, 
até então, a realização de determinadas funções na sociedade. Assim, com a expansão da 
economia de mercado cresce também a atividade do Estado, no sentido de dar suporte para a 



realização dos interesses privados. O Estado busca, então, promover as condições para o 
desenvolvimento do sistema produtor de mercadorias por meio de sua instância reguladora que 
interfere ativamente no processo de reprodução de trabalho morto, logo que setores 
improdutivos de infra-estrutura (ciência, tratamento de esgoto, assistência social, saúde, etc) 
começam a sufocar o automovimento do dinheiro (KURZ, 1996).  
 
Segundo o mesmo autor, são definidos cinco níveis de atuação estatal decorrentes do avanço da 
economia de mercado sobre a sociedade, que aumentam a demanda financeira por parte do 
Estado, sendo eles: nível jurídico (regulamentação da formação de uma sociedade do trabalho), 
nível social e ecológico (assistencialismo social e ambiental), nível do protecionismo 
econômico (intervenção do Estado com medidas protecionistas e subsidiárias para regulação da 
economia), nível de infra-estrutura e nível do Estado empresário (KURZ, 1997).  
 
Os relatórios da CMBEU-DE atingem exatamente estes últimos dois níveis de atuação estatal 
estabelecidos por Kurz (1997), e foram criados com base em negociações entre Estados que 
facilitavam a entrada de capital estrangeiro em determinados ramos da economia, por meio da 
taxas de câmbio diferenciadas. O nível de infra-estrutura aponta para a tentativa de superar 
elementos que aparecem como barreiras para a realização da mercadoria no mundo 
industrializado e cientificizado.  
 
O Estado empresário (KURZ, 1997) também surge para suprir as demandas da lógica 
internacional, sendo uma atuação estatal típica dos países de modernização retardatária. É o 
Estado produtor de mercadorias que contribui para dinamizar as forças produtivas nacionais. 
 

“[pois somente a máquina estatal podia] alavancar, através da acumulação 
centralizada do trabalho abstrato, a tentativa de estabelecer uma conexão 
com os países desenvolvidos.” (KURZ, 1997:99)   

 
Ianni, ao analisar a formação do Estado moderno brasileiro, coloca que em época de 
industrialização, a política econômica do Estado atua principalmente no processo de 
acumulação de capital, deixando em segundo plano as esferas da “política da mão-de-obra” e 
das “condições institucionais”, que se referem à realidade social e cultural (IANNI, 1989). Para 
o autor,  
 

  “Acumulação de capital é o processo pelo qual uma parcela dos bens e 
serviços disponíveis numa economia, num determinado período de tempo, 
incorpora-se à capacidade produtiva dessa economia. Esse processo tem 
dois aspectos fundamentais: por um lado, pode ser encarado como uma 
dilação do usufruto do trabalho; por outro, como uma expansão da 
capacidade produtiva (CEPAL, In. IANNI, 1989). Este processo não se 
reduz ao âmbito interno do país. Ele implica uma política de controles e 
incentivos que opera também na faixa das relações externas do Brasil, 
especialmente com os EUA, cuja moeda é básica para as operações 
relacionadas à importação de equipamentos, máquinas, técnicas e outros 
fatores essenciais à expansão da produção de meios de produção e 
diferenciação do setor de produção de meios de consumo” (IANNI, 1989).  

 
 
Ou seja, o Estado brasileiro, ao estabelecer acordos internacionais, com os EUA principalmente, 
incorporou o Brasil na lógica de reprodução ampliada do capital como um espaço para a 
expansão dos meios de produção dos EUA (por meio da importação de maquinário) que levou 
ao aumento interno da capacidade produtiva e, então, ao aumento da capacidade de consumo. 
Neste sentido, o Estado brasileiro investiu em capital fixo como sendo a única alternativa para 
tentar superar o desnível existente entre a capacidade produtiva interna, e a capacidade 



produtiva dos países centrais. Desnível, este, que aparecia para o país como estrangulamentos da 
economia, nas palavras do próprio Ianni (1989).  
 
Mesmo quando o Estado capitalista atua na expansão da capitalização, não é o lucro que rege a 
sua atuação, pois o lucro é uma categoria do capital que necessita do capitalista individual, 
membro da classe que se apropria da diferença dos produtos do trabalho necessário e trabalho 
excedente, para se realizar. Entretanto, quando o Estado investe na expansão das forças 
produtivas está orientado para propiciar ao sistema de mercado a reprodução de capital (IANNI, 
1989). Ou seja, suas ações visam a expansão da sociedade de trocas. 
 
Assim, o Estado brasileiro interviu na economia de forma a libertar a taxa média de lucro dos 
efeitos depressivos através da criação de empresas que garantissem o funcionamento do sistema, 
principalmente ligadas aos setores de energia e transporte, exercendo sua função de Estado 
empresário (KURZ, 1997).  
 
Neste ponto da análise, Ianni (1989) coincide com a linha de Robert Kurz, ao expor que cabe ao 
Estado atuar na criação de determinados tipos de empresas, as quais apresentam um tempo de 
retorno de capital lento, que somente o Estado teria condições de arcar.  
 
Assim, Ianni continua sua análise ao apontar que países que entram de forma acelerada na 
industrialização devem ter intervenção estatal na economia por dois fatores: para romper com 
estruturas coloniais que dificultam a capitalização e criar sistema infra-estrutural que necessitam 
muito investimento e são pouco produtivos (baixa rotatividade do capital). Por isso, a 
substituição de importação no Brasil aconteceu no Departamento II pelas empresas privadas, e o 
governo ficou com a responsabilidade de investir no Departamento I. O investimento no 
Departamento I ocorreu já em função de suprir as demandas das indústrias privadas, produtoras 
de bens de consumo (IANNI, 1989). O Estado moderno passa, então, a ser imprescindível para 
que o desenvolvimento das forças produtivas nacionais não se irrompa. 
 
Neste sentido, a modernização do Porto de Santos foi conseqüente da atuação do Estado 
nacional que buscava realizar o capital internacional anteposto. Para tanto, seria necessário o 
reaparelhamento da estrutura portuária do Porto de Santos para realizar a circulação da 
mercadoria em níveis estabelecidos pela reprodução internacional do capital, através da 
intensificação das relações de trocas internacionais. O aumento da capacidade de circulação de 
mercadorias significou, ainda, a intensificação e expansão da reprodução da forma valor, 
enquanto nexo social mundial e nacional. 
 
O Estado, como representante dos interesses da classe dirigente, deve, então, que se empenhar 
no sentido de remover barreiras que impeçam a mobilidade tanto do capital quanto do trabalho 
(HARVEY,2005). O investimento em infra-estrutura foi um exemplo, portanto, deste esforço 
em garantir a reprodução do capital, de forma a regular a relação entre oferta e procura. Os 
investimentos infra-estruturais da CMBEU-DE, no entanto, são um exemplo de que o Estado 
brasileiro na década de 1950 não só estava alinhado aos interesses da burguesia industrial 
nacional, como também, da burguesia industrial estrangeira, que buscava incorporar o Brasil no 
sistema de trocas internacionais como uma tentativa de superação da crise de superacumulação, 
através do aumento intensivo e extensivo da capacidade produtiva nacional, tributário da 
capacidade produtiva dos países centrais.   
 
A intervenção do Estado para efetivar a transição estrutural do país de agrário exortador, para 
industrial, aparece como condição sine qua non para Ianni, pois como característica inerente da 
industrialização de países periféricos no século XX, são necessários grandes investimentos na 
indústria de base que, concomitante à consolidação de um mercado interno, à inexperiência 
técnica e profissional, exigem um tempo longo de maturação desses capitais, que só o Estado é 
capaz de disponibilizar (IANNI, 1989). 
 



A criação do Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial é fruto deste processo de 
planificação econômica, que buscava superar problemas econômicos nacionais. Esta 
experiência, ainda que predominantemente verbal, foi o início do processo que se concretiza 
com o Plano SALTE (1949-1954), Metas (1956-1960) e o Trienal (1963/65), que terão 
continuidade com os planos militares. A criação deste conselho também sintetiza um elemento 
essencial da atividade estatal na economia, que é a presença da empresa privada diretamente na 
formulação da política governamental (IANNI, 1989). 
 
Ainda segundo Ianni, como no Brasil não se optou por uma industrialização autônoma socialista 
que rompesse com o presente capitalista, tornou-se necessária a associação com o capital 
externo. As articulações sucessivas entre Brasil e EUA ocorreram neste contexto.  
 

“As atividades e recomendações das comissões mistas ou técnicas estão 
vinculadas às tendências e imposições das modificações estruturais em 
curso, no seio do sistema mundial. A Missão Cooke (1942), a Missão 
Abbink (1949) e a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Econômico (1951) foram constituídas para dar 
andamento à proposição de diretrizes práticas para a política econômica a 
ser executada no Brasil. A defesa e o fortalecimento da iniciativa privada, a 
assistência estatal, a colaboração externa e a ordenação governamental do 
desenvolvimento, nos quadros da área do dólar, estas são as coordenadas 
das reflexões dos técnicos, empresários e capitalistas que trabalharam 
nesses órgãos (IANNI, 1989:69).” 

 
Estas orientações tomadas pelo Estado moderno brasileiro, no sentido de formar um espaço 
nacional moderno, esteve totalmente atrelado ao processo de industrialização. Este processo de 
reconfiguração espacial levou ao surgimento de novos problemas referentes à integração interna 
e externa ao país. O mercado (de capitais, de tecnologia e de força de trabalho) reintegrou-se em 
níveis mais produtivos, e tornou-se imprescindível a instauração da racionalidade do capital em 
todos os âmbitos da sociedade. Modificar determinadas instituições, como o regime de uso da 
terra e o sistema bancário, tornou-se um imperativo ao sistema dominante, para que se criassem 
novas condições de expansão (IANNI, 1989). 
 
 Essa necessária reintegração e racionalização, para tentar incorporar o Brasil no sistema de 
trocas internacionais, deveriam ocorrer em todos os planos do sistema, material e imaterial, 
sendo a integração via sistema de transporte imprescindível para que a modernização alcançasse 
novas áreas do território nacional, possibilitando que estas áreas fossem incorporadas 
produtivamente. A chegada dos trilhos de trem antes da formação social do capital no Oeste 
Paulista, concomitante ao processo de povoamento, por exemplo, mostra que a expansão das 
forças produtivas, no caso o sistema de circulação de mercadoria por estrada de ferro, ocorreu 
em função das determinações da produção dominante, a industrial, respondendo à necessidade, 
apontada por Ianni, de integração em níveis mais produtivos de novas áreas. 
 
Ao redefinir as relações do Brasil com o exterior, redefiniu-se também o aparelho estatal. Antes, 
organizado para um regime de produção agrícola voltada para fora, com a industrialização, o 
Estado se reorganiza, criando novos Conselhos e novas políticas. Desde 1930, Getúlio Vargas 
(GV) já afirmava a importância de diversificar a produção nacional, em espacial da substituição 
de importação. E, em seu segundo mandato, ele apontou para a necessidade de industrializar o 
Departamento I, como argumento para a criação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).  
 

“O problema econômico pode-se resumir em uma palavra – produzir, 
produzir muito e produzir barato, o maior número aconselhável de 
artigos, para abastecer os mercados internos e exportar o excedente... O 
surto industrial só será lógico, entre nós, quando estivermos habilitados a 



fabricar, senão todas, a maior parte das máquinas que lhe são 
indispensáveis.” (VARGAS, In.: IANNI, 1989: 61). 

 
Ou seja, o desenvolvimento interno das forças produtivas via atuação estatal tornou-se 
imprescindível para que o Brasil fosse incorporado no sistema de trocas internacionais, que 
tinha um nível de produtividade muito além daquela existente no país. 
 
Assim, o Estado nacional, como Engels define abaixo, age de acordo com as especificidades do 
momento, e leva em consideração as particularidades que seu território apresenta. 
 

“O Estado não é, de modo algum, um poder de fora, imposto sobre a 
sociedade; assim como não é “a realidade da idéia moral”, “a imagem e a 
realidade da razão”, como sustenta Hegel. Em vez disso, o Estado é produto 
da sociedade em um estágio específico do seu desenvolvimento; é o 
reconhecimento de que essa sociedade se envolveu numa autocontradição 
insolúvel, e está rachada em antagonismos irreconciliáveis, incapazes de 
serem exorcizáveis. No entanto, para que esses antagonismos não destruam 
as classes com interesses econômicos conflitantes e a sociedade, um poder, 
aparentemente situado acima da sociedade, tornou-se necessário para 
moderar o conflito e mantê-lo nos limites da “ordem”; e esse poder, nascido 
da sociedade, mas se colocando acima dela, e, progressivamente, alienando-
se dela, é o Estado” (ENGELS, 1941:155, In.: HARVEY, 2005: 80). 

  
Desse modo, o Brasil teve uma formação particular de Estado moderno, reflexo da 
particularidade com que se deu o processo de modernização, em que a industrialização foi 
possível somente com a metamorfose do capital agrícola, mediatizado pelo capital estrangeiro 
(IANNI, 1989). Ou seja, a industrialização se fez dependente do capital agrário exportador que, 
em conjunto com empréstimos creditícios por parte dos países centrais, financiava a entrada de 
maquinários estrangeiros, responsável em grande parte pelo desenvolvimento das forças 
produtivas nacionais. Assim, o Estado moderno se formou aparelhado aos interesses da classe 
burguesa emergente, aos capitalistas internacionais e, ainda, mantendo relações de dependência 
com a classe da burguesia agrário exportadora.   
 
Uma análise específica da formação do Estado moderno brasileiro traria, sob outro foco, uma 
interpretação da formação da sociedade de trocas nacional, que também apontaria para o fato de 
que a classe dirigente esteve atrelada aos interesses do capital internacional, e, assim, toda a 
formação do espaço brasileiro esteve alinhada aos interesses da reprodução deste capital 
internacional.   
 

“Em primeiro lugar, é fácil perceber que uma forma particular de Estado – 
que podemos chamar de democracia social burguesa – está bem aparelhada 
para satisfazer as exigências formais do modo capitalista de produção. Esse 
tipo de Estado incorpora uma poderosa defesa ideológica e legal da 
igualdade, da mobilidade e da liberdade dos indivíduos, ao mesmo tempo 
que é muitíssimo protetora do direito de propriedade e da relação básica 
entre capital e trabalho.” (HARVEY, 2005:86). 

 
Este alinhamento da estrutura estatal do Brasil com interesses externos e a conseqüente 
reconfiguração nacional, nos moldes estabelecidos pelo capital internacional, propõem uma 
discussão sobre a (re)inserção do Brasil na divisão territorial do trabalho, que aqui será 
superficialmente explanada.  
 
Segundo Lipietz, existem dois planos da divisão social do trabalho: o plano da divisão 
horizontal, e o plano da divisão vertical. A divisão horizontal trata das divisões entre ramos da 
indústria, da divisão cidade-campo, divisões inter-urbana, etc; e, a divisão vertical, se refere à 



divisão entre os detentores dos meios de produção e os despossuídos destes, no processo de 
trabalho de diversos setores. (LIPIETZ, 1977 In.: SEABRA, 1982). Na divisão horizontal está 
contida uma divisão vertical, que estabelece relações de subordinação entre os sujeitos sociais 
que as integram (SEABRA, 1982). 
 
A divisão territorial do trabalho é o resultado da divisão social do trabalho, inerente ao modo 
capitalista de produção ampliada, que apresenta uma dimensão espacial. Ou seja, o processo de 
trabalho implica na utilização de meios materiais que acarreta em uma divisão social e técnica 
do trabalho, que, ao se espacializar, produz uma divisão territorial do trabalho (SEABRA, 
1982). A divisão territorial do trabalho expressa a forma como o capital se reproduz 
espacialmente, produzindo desenvolvimentos desiguais pelos territórios e intra-territoriais. Este 
desenvolvimento desigual  
 

“(...) não é meramente fruto da reprodução de uma situação historicamente 
presente nos primórdios da definição do modo de produção capitalista. 
Resulta de determinações que interferem no processo de acumulação de 
capital e guardam aspectos ora mais especificamente técnicos, ora mais 
especificamente econômicos ou político-econômicos (SEABRA, 1982).”      

 
Em outras palavras, determinações técnicas, econômicas e/ou político-econômicas interferem no 
processo de acumulação capitalista, produzindo, assim, desenvolvimentos desiguais, cuja 
origem não está, portanto, no diferenciado grau de evolução histórica, mas, intrínseca e 
simultaneamente, no próprio processo de reprodução do capital. 
 
Tais determinações, produzem, assim, diferenciações regionais, associadas, de maneira geral, 
aos diferentes graus de desenvolvimento do capital. Entretanto, para que o capitalismo continue 
se reproduzindo, este desenvolvimento desigual não pode se dar de forma intensa 
ininterruptamente, e, por isso, há uma tendência no nivelamento da taxa de lucro dentro de um 
mesmo ramo e entre os ramos da economia. Esta tendência de nivelamento se realiza através da 
transferência de mais-valia entre ramos com baixa composição orgânica do capital, para os de 
alta. Ou seja, ramos que exigem menos investimento em suas forças produtivas, como a 
agricultura, por exemplo, conseguem produzir mercadorias a custos mais baixos e, por isso, 
poderiam ter uma margem de lucro maior no mercado. Mas, os preços dos produtos agrícolas 
são forçosamente rebaixados, de forma que o lucro gerado não fique maior que o lucro dos 
produtos industriais, há, então, transferência de mais-valia do setor agrícola para o setor 
industrial.  
 
Este mesmo processo de transferência de mais-valia ocorre, também, em níveis inter-regionais. 
Ou seja, regiões3, ou mesmo, países com baixa composição orgânica do capital (custo de mão-
de-obra mais barato, baixos custos de matérias-prima, etc) transferem parte de suas riquezas 
para países de alta composição orgânica do capital. No caso específico desta análise, esta 
transferência de mais-valia se deu articulando tanto ramos diferentes da economia (agricultura e 
indústria), como entre territórios nacionais diferentes (Brasil e EUA). Esta transferência teve 
como base, a exportação brasileira de produtos primários como financiadora da compra de 
produtos industrializados, no caso, bens de produção em si, estadunidenses.    
 
                                                 
3 Considera-se, aqui, região como produto da divisão territorial do trabalho. Ou seja, 

“produto de processos de diferenciação do desenvolvimento do diversos ramos do 
modo de produção capitalista em sua dimensão espacial; produtos das repercussões 
desse desenvolvimento na estrutura social em que há uma especificidade da dominação 
política que “legitima” as formas de acumulação do capital face às classes dominadas e 
face às dimensões nacional e internacional de dominação do capital. (...) Criam-se, 
assim, as condições de reprodução das relações de produção e das relações de força 
dentro da composição nacional e internacional das classes dominantes, das quais a 
região, é produto. (SEABRA, 1982).”   



Esta transferência de mais-valia perpassa, ainda, diferentes ramos dentro do setor industrial. As 
crises entre os dois departamentos refletem, justamente, este desequilíbrio de produção da mais-
valia, em que o Departamento II, de mais baixa composição orgânica, transfere parte de sua 
mais-valia ao Departamento I, produtor dos bens de produção. Esta transferência ocorre pela 
constante compra de novos maquinários que agilizam a realização do capital do Departamento I. 
Este processo provoca a obsoletização de maquinaria cujo capital fixo, por sua vez, irá se 
realizar nos países de modernização retardatária.  
 
A compra de maquinário e de produtos industrializados dos EUA pelo Brasil, que necessitou da 
ideologia do desenvolvimentismo para ser incorporado pela sociedade, é, como acima exposto, 
resultado e condição da reprodução ampliada do capital, centralizada nos países já 
industrializados. A relação centro-periferia na escala mundial, que se equivale ao 
desenvolvimento desigual e combinado (pois necessário,) se desdobra em uma divisão entre 
campo/cidade de âmbito mundial. 
 
Estas desigualdades de desenvolvimento entre os países que compõem o sistema capitalista é 
sustentada por mecanismos do “intercâmbio desigual”, que, em uma de suas formas, justifica 
que 
 

“na divisão internacional do trabalho, aos países que têm condições de 
produzir a menor custo reservam-se os processos de trabalho mais 
sofisticados, transferindo para os outros os mais banais. O que implica em 
um intercâmbio desigual em favor dos países que detêm os ramos de mais 
alta composição orgânica do capital (LIPIETZ, 1977 In.: SEABRA, 1982)”.  

 
Considerando este processo de desigualdade entre os tipos de trabalho desenvolvidos nos países 
detentores da técnica dos ramos de mais alta composição orgânica do capital e nos países não 
detentores de tal técnica, a manutenção do Brasil como mero fornecedor de produtos agrícolas 
já não mais sustenta a reprodução do capital nos países centrais, pois estes estão passando por 
um acirramento da desigualdade interna entre os dois departamentos que só poderia ser 
resolvido, mesmo que temporariamente, por meio da venda do maquinário obsoleto (ou, do 
capital superacumulado).  
 
Segundo David Harvey, esta expansão se traduz na expansão das contradições internas do 
capital. Por isso, o autor coloca que não existe ajuste espacial, pois ao expandir-se 
geograficamente, o capital traz consigo contradições que são inerentes à sua reprodução 
(HARVEY, 2005).  
 
A partir de 1950, o Brasil passa a se articular com o sistema capitalista mundial sobre outra 
base, que não mais a industrialização por meio da “substituição de importações”, mas sim, por 
meio da expansão do capital monopolista mundial. Sob o domínio do capital monopolista, as 
diferenças entre o centro e a periferia em relação à capacidade de acumulação do capital são 
postas como funcionais à divisão do trabalho, pois estão no interior do processo de valorização 
de um só capital. Ou seja, para que o capital se reproduza, tais diferenças devem existir e se 
reproduzir, mantendo desigualdades de desenvolvimento entre regiões autocentradas e 
extravertidas (SEABRA, 1982).  
 
Com a uniformização do modo capitalista de produção, ocorre o desaparecimento de regiões 
com um dado conteúdo, com elementos significativos de diferenciação, e surgem novas regiões, 
com outras formas de diferenciação sócio-territorial que o capital monopolista produz 
(OLIVEIRA, 1975, In.: SEABRA, 1982). 
 
Em outras palavras, as novas necessidades de reprodução do capital criam novas formas de 
integração, fruto das novas diferenças regionais.  
 



“O processo de integração não elimina o intercâmbio desigual herdado. 
Pelo contrário, o reproduz de acordo com as necessidades da própria 
acumulação (LIPIETZ, 1975, p. 59 e seguintes), pois a existência de 
periferia (no nível nacional e internacional) é condição da possibilidade 
concreta de um alargamento da reprodução capitalista (SEABRA, 1982).” 

 
Neste sentido, a inserção do Brasil na divisão territorial do trabalho na primeira metade do 
século XX, como país exportador de matérias-primas e mais, como importador de bens de 
produção obsoletos e de bens de consumo excedentes, o reintegra no capitalismo em sua fase 
monopolista, considerando a redefinição da divisão territorial do trabalho em âmbito mundial, 
que é oriunda dos países de alta composição orgânica do capital, ou, os países centrais. 
 
A inserção do Brasil neste processo de redefinição da divisão territorial do trabalho não se fez 
desconsiderando processos sociais anteriores, que levaram a formas espaciais que se apresentam 
como elementos de atração ou repulsão à rearticulação com o capital mundial (SEABRA, 1982). 
Como já exposto anteriormente, a escolha do sudeste como principal região receptora dos 
investimentos estatais, bem como dos projetos da CMBEU-DE, ocorreu em função da referida 
região já apresentar uma articulação espacial mínima necessária à realização do capital 
internacional. 
 
Na primeira metade do século XX, São Paulo já se destacava como região central do país, em 
função da configuração espacial decorrente da dinâmica do café, que produziu um capital 
excedente, no início do processo de urbanização e da formação de mercado consumidor. O 
binômio São Paulo – Santos tinha, então, função polarizadora dentro da própria região central 
que se formava no país (SEABRA, 1982). 
 
Dessa forma, além de optar por regiões mais capitalizadas, o capital monopolista internacional 
penetrou, inicialmente, em ramos econômicos mais dinâmicos, como o caso das indústrias 
mecânicas e farmacêutica, anteriormente de capital nacional e, posteriormente, em setores 
tradicionais, como o da indústria têxtil e alimentícia. O Estado deixou de ser agente da divisão 
técnica do trabalho, e passou a atuar na divisão social do trabalho, em que se busca, pelas 
indústrias estatais, a extração da mais-valia social. Este Estado, que se coloca como componente 
estratégico da acumulação capitalista e da produção do valor, refletiu, cada vez mais 
nitidamente, os interesses da classe dominante do sudeste, portanto, vinculado à burguesia 
monopolística-internacional.   
 
Anterior à penetração do capital monopolista, o Brasil já apresentava regiões diferenciadas, com 
suas organizações econômicas e sociais, e um meio urbano industrial concentrado no sudeste 
capaz de absorver razoavelmente a penetração do capital industrial internacional. Tal 
organização urbana, segundo SEABRA (1982), normalmente constitui-se por um porto que 
estabelece a articulação com a economia de mercado mais ampla, o capitalismo mundial.  
 
No capítulo que segue, ver-se-á que a formação do centro urbano industrial no Brasil também 
esteve associada à atividade portuária, no caso, o Porto de Santos, demonstrando que foi este o 
porto de articulação entre a modernização brasileira e a reprodução do capital internacional. 
  
A Industrialização paulista  
 
Antes de 1920 o parque industrial de São Paulo, se é que se pode chamar de parque industrial, 
era bastante diminuto, sobretudo em termo da complexidade dos bens industriais que produzia. 
As pequenas indústrias, ou oficinas artesanais, ou ainda, “unidades industriais familiares”  
produziam bens de consumo de primeira necessidade, especialmente roupas, seguida de 
calçados e chapéus (PEREIRA, 1967).  
 



Estas “unidades industriais familiares” não apresentavam uma divisão social do trabalho 
ampliada, que dividisse a produção em diversos ramos produtivos. Cada unidade produzia seu 
produto, sem que houvesse a produção, em outro ramo, de produtos intermediários. A 
industrialização era, portanto, de baixa complexificação (PEREIRA, 1967).  
 
O café e outros produtos tropicais atraíam capitais disponíveis ao apresentarem alta 
lucratividade no comércio exterior. Além disso, não havia proteção alfandegária o que fazia 
com que os produtos manufaturados estrangeiros coibissem a produção industrial de 
manufaturas mais complexas. A não consolidação de uma sociedade baseada em relações de 
trocas também contribuiu para que não houvesse o desenvolvimento de um parque industrial até 
a Primeira Grande Guerra (PEREIRA, 1967). 
 
Em 1920 a população da cidade de São Paulo atingia 12,92% da população do estado paulista, 
apresentando um crescimento de mais de 300% sobre a população da cidade quarenta anos 
antes. As crises de superprodução do café dos primeiros anos do século XX foram 
determinantes para este aumento populacional, que contribuiu para a formação urbano industrial 
da cidade. O processo de urbanização e o consequente aumento do consumo contribuíram para a 
formação de uma sociedade racionalizada nos termos do capital, tornando menores os entraves 
para o desenvolvimento do capitalismo industrial subseqüente (PEREIRA, 1967). 
 
Até a Primeira Grande Guerra, o processo de industrialização foi incentivado pela 
desvalorização da moeda, a queda do câmbio e pelos altos custos dos produtos importados. Com 
o fim do conflito, a política de valorização artificial do preço do café voltou a atrair 
investimentos no setor agrário exportador que também apresentava vantagens por depender de 
elementos que o espaço paulistano dispunha em abundância: terra e mão-de-obra. Nesta 
segunda metade da década de 1920, até 1929, as indústrias sofreram fortes abalos, o que 
indicava sua dependência em relação à conjuntura internacional, sua carência de capital e 
tecnologia, sendo aquele fruto da atividade agrário-exportadora (PEREIRA, 1967).     
 
Estimulados pela crise de 1929, grupos industriais e a incipiente classe média representada pela 
burocracia militar e civil reagiram ao excessivo predomínio de grupos cafeeiros no poder, 
cindindo a classe dominante, com a revolução de 1930 (PEREIRA, 1967). 
 
A década de 1930, que conecta temporalmente o período da crise de 29 com a segunda grande 
guerra, sobretudo em sua segunda metade, apresentou fortes incentivos ao desenvolvimento 
industrial. Com a crise de 29: caiu o preço do café; os capitais externos que sustentavam a 
política do governo no financiamento dos estoques saíram do país; caiu o valor da exportação; a 
moeda se desvaloriza interna e externamente. O café, entretanto, continuou recebendo 
financiamento de capital interno o que, de um lado, contribuiu para a baixa queda da renda, de 
outro, não sustentou a queda de sua rentabilidade. Estes fatores contribuíram para que os 
investimentos fossem direcionados para a atividade industrial (PEREIRA, 1967). 
 
A capacidade aquisitiva da população também cresceu porque, com a urbanização e a instituição 
da legislação trabalhista mais avançada, expandiu-se o setor de serviços, bem como o setor 
industrial, contribuindo para a formação de um mercado consumidor (PEREIRA, 1967). 
 
No período de 1940 a 1949, com a segunda grande guerra, as dificuldades de importação e o 
sistema seletivo de importações (via taxação diferenciada) também favoreceram o 
desenvolvimento industrial. A indústria de bens de capital, estimuladas pela baixa tarifa 
alfandegária, foi significativamente expandida. Nesta década, fundaram-se mais da metade das 
indústrias mecânicas, um terço das metalúrgicas e um quarto dos estabelecimentos dedicados à 
produção de material elétrico e de comunicação, existentes em 1958 (PEREIRA, 1967). 
 
Esta expansão das indústrias de bens de capital, ou de bens duradouros, deveu-se, entre outras 
coisas, à existência de matérias-primas oferecidas pela já fundada CSN (Companhia Siderúrgica 



Nacional). Entre 1940 e 1955 as indústrias de bens de capital instaladas no Brasil tiveram sua 
produção aumentada em 892%, enquanto as de bens de consumo, 196%. Considerando que a 
maior parte delas estava localizada no estado de São Paulo, pode-se perceber o aumento 
considerável no fluxo de mercadorias circulantes no parque industrial paulista (PEREIRA, 
1967), bem como, no Porto de Santos.  
 
O último período exposto no quadro, de 1950 a 1958, é o que apresenta menor crescimento do 
número de novas instalações em termos relativos. Entretanto, em números absolutos foi o 
período que se fundou o maior número de estabelecimentos. A importância deste período 
decorre do aumento da capacidade produtiva associada à inovação tecnológica possibilitada 
pelo sistema seletivo de importações, que incentivava a entrada de maquinário estrangeiro no 
país (PEREIRA, 1967). A mecanização do parque industrial se intensificou significativamente, 
e sua ampliação extensiva se manteve em ascendência, como pode ser observado no Quadro 
abaixo.  
 
Mão-de-obra e valor da produção industrial, no Estado de São Paulo, entre 1939 e 1960 
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1939/40 329.344 100 272.865 100 7.601.721 100 
1949/50 576.766 175,1 488.633 179 13.446.333 176,9 

1958 795.065 241,4 635.852 233 25.041.362 329,4 
1959/1960 828.182 251,5 647.244 237,2 28.287.404 372,1 

* CR$: Cruzeiros velhos. (PEREIRA, 1967) 
 
Os primeiros dois períodos apresentados no quadro acima apontam para um aumento de 76,9% 
da produção, diante de um aumento de 75,1% da mão-de-obra empregada e de 79% de 
operários, ou seja, o aumento da produtividade estava ligado diretamente ao aumento extensivo 
do uso de mão-de-obra. No ano de 1959, por sua vez, apresenta um aumento da produtividade 
em relação ao período anterior que supera 100%, enquanto que o aumento tanto de operários 
quanto do pessoal ocupado não atinge 50%. 
 
Pode-se perceber, então, que o aumento da produtividade deixa de estar atrelado ao aumento da 
mais-valia absoluta, como nos períodos anteriores, e passa a ter relação direta com a exploração 
da mais-valia relativa. Marx, n’O Capital, ao discutir a passagem da expropriação da mais-valia 
absoluta em mais-valia relativa coloca que tal transformação é característico das primeiras fases 
do processo de industrialização.  
 
Esta transformação qualitativa do parque industrial paulista, inédita também ao restante do 
Brasil, confere à década de 1950 grande importância no processo de modernização nacional 
(PEREIRA, 1967).  
    
 Os ramos de material elétrico e de comunicação e de transporte foram os que mais expandiram. 
A Instrução 113 do SUMOC, de 1955, que permitia a entrada de máquinas e equipamentos de 
investidores estrangeiros sem cobertura cambial, acabou favorecendo estes em detrimento dos 
nacionais, que não obtinham as mesmas facilidades na importação de bens de produção. O que 
resultou em certo domínio dos grupos estrangeiros sobre os nacionais em setores da economia 
altamente lucrativos (PEREIRA, 1967).   
 
No processo de desenvolvimento industrial, tem-se, em um primeiro momento, a expansão do 
número de instalação de empreendimentos de ramos industriais que, ao atingirem o número 



máximo (ponto de saturação) passam a crescer de forma ampliada. Os ramos industriais que se 
desenvolveram extensivamente até a década de 1950 no Brasil foram o têxtil, o químico, o 
farmacêutico, seguidos dos ramos metalúrgico e mecânico (PEREIRA, 1967). 
 
A importância destes ramos tradicionais para o posterior desenvolvimento industrial está 
associada à criação de condições para o desenvolvimento de outros ramos mais complexos. Tais 
condições dizem respeito não somente à consolidação da sociedade de trocas, mas também, à 
maturação das forças produtivas (PEREIRA, 1967).  
 
Verifica-se no Quadro abaixo que a década de 1950 foi o período de maior ampliação da 
economia. 
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Décadas Período de maiores ampliações, por ramo (%)* 
Entre 1935 – 
1939 20 6 - - 20 - 11 - - 3 6 
Entre 1940 – 
1944 - 4 - - 25 - 14 - - 10 7 
Entre 1945 – 
1949 22 13 9 - - - 26 7 - 6 11 
Entre 1950 – 
1954 15 12 25 14 33 5 25 41 13 20 20 
Entre 1955 – 
1959 41 41 54 45 55 61 27 16 19 34 37 

* As porcentagens de ampliação ocorridas em cada período foram calculadas sobre a estimativa 
de estabelecimentos existentes na metade de cada qüinqüênio.  (PEREIRA, 1967) 
  
Segundo Pereira, a causa desta intensificação industrial da década de 1950 foi a impossibilidade 
de reaparelhamento dos bens de produção destas indústrias anteriormente, de forma que o 
crescimento era realizado por meio da exploração extensiva do tempo de trabalho (mais-valia 
absoluta) e do uso intensivo da capacidade do maquinário. Na década de 1950, com o aumento 
dos preços dos produtos de exportação brasileira em decorrência da Guerra da Coréia, foi 
possível aumentar a importação de equipamentos industriais que contribuíram, então, para a 
ampliação do parque industrial intensivamente. Segundo pesquisa feita por PEREIRA (1967), 
um quinto dos estabelecimentos industriais da área de São Paulo declararam ter passado por 
ampliações importantes durante o primeiro quinquenio da década de 1950.  
 
Considerando que a indústria nacional havia, até então, utilizado suas forças produtivas ao 
máximo, o maquinário encontrava-se bastante desgastado, o que fazia com que os produtos 
chegassem ao mercado com preço elevado. Os industriais aproveitaram, então, a situação 
favorável da balança comercial, associado às facilidades concedidas para a entrada de capital 
fixo, para realizarem o reaparelhamento de seus maquinários. Os principais ramos industriais 
que apresentaram grandes ampliações foram: têxtil associada à indústria de calçados e vestuário 
em geral, que por apresentarem a maquinaria mais antiga e, assim, já obsoleta diante da 
demanda de mercado, fizeram por substituir o maquinário existente, por um mais produtivo; e 
mecânica, associada pela recém instalada indústria de material de transporte, que ampliou o 
maquinário, diante do mercado em expansão (PEREIRA, 1967).  
 
A infra-estrutura de transportes e energia teve, então, que receber grandes investimentos, para 
poder sustentar o aumento da produtividade nacional que, consequentemente, fazia crescer, 



também, os fluxos de mercadoria com o mercado internacional. Neste contexto, a CMBEU-DE 
atuava no sentido de ampliar a capacidade do Porto de Santos, como uma maneira de investir na 
formação do espaço enquanto força produtiva para realizar o capital internacional.  
 
A ampliação significativa da indústria da construção, em vista do processo de urbanização 
acompanhado pela intensa especulação imobiliária, é um indicador da consolidação do “mundo” 
urbano. A ampliação da indústria de material de transporte, por sua vez, demonstra a 
necessidade de, constantemente, ampliar a articulação com novas regiões, de forma a dar conta 
da movimentação de mercadorias produzidas tanto interna quanto externamente, e consumidas 
no estado de São Paulo. O Estado teve participação fundamental, especificamente na ampliação 
deste setor, ao facilitar a entrada de capital “alienígena”, na forma de trilhos de trem e infra-
estrutura portuária.   
 
A entrada de capital estrangeiro nesta segunda metade da década de 1950, ocorria, também, via 
financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), que facilitava, 
ainda, mais, a instalação de indústrias de capital externo. Este processo ocorria por meio dos 
Acordos do Trigo, em que os E.U.A. concediam seus excedentes de trigo ao Brasil, a serem 
pagos a longo prazo e juro baixo, e o Brasil os vendia aos moinhos, para pagamento a curto 
prazo. Assim, desse capital comercial gerado pelo governo brasileiro, 80% era transferido ao 
BNDE que só podia aplicá-lo mediante autorização dos EUA, através do Exibank. Assim, os 
financiamentos à indústrias estrangeiras chegaram a superar em 4 milhões de dólares, durante o 
governo de Juscelino Kubitschek, os financiamentos às indústrias nacionais (PEREIRA, 1967).        
  
A necessidade de reaparelhamento do Porto de Santos fica, então, explícita, considerando que 
sua hiterland incide sobre a região do estado de São Paulo. Em outras palavras, somente com a 
readequação da infra-estrutura portuária o fluxo de mercadorias previsto e já ampliado no 
parque industrial paulista será sustentado. A entrada de maquinários e bens de consumo 
necessários à industrialização, como óleos lubrificantes, por exemplo, bem como a saída de 
produtos agrícolas, dependia, portanto, da redequação da capacidade do Porto de Santos.     
 
O Porto de Santos e as crises de congestionamento do porto 
 
Segundo Araújo Filho (1969), a questão da circulação portuária deve ser entendida levando em 
consideração o trinômio: navio-porto-comunicações terrestres. Então, a simples ampliação da 
estrutura portuária não necessariamente resolve o entrave de circulação de mercadorias, que 
perpassa também, pelo comércio marítimo e pelo transporte terrestre. Um exemplo desse 
argumento está no fato de que em 1951 começou a operar o oleoduto que interliga Santos a 
Jundiaí que transportava granéis líquidos, ou seja, o correspondente a 56% da importação da 
época e, não por isso, a década de 1950 ficou isenta das crises de congestionamento (FILHO, 
1969). Entretanto, como será exposto abaixo, de maneira geral as sucessivas ampliações do 
porto e, até mesmo das vias de comunicação terrestre, não davam conta do fluxo de 
mercadorias. 
 
Tais crises faziam com que as companhias de navegação cobrassem aos importadores 
sobretaxas que chegavam a 30%, que, acabava recaindo sobre os preços das mercadorias e do 
consumidor em geral (FILHO, 1969). 
 
A primeira crise de congestionamento do porto de Santos ocorreu antes mesmo que os serviços 
da Cia. Docas de Santos tivessem terminado sua primeira obra de expansão do cais e construção 
de armazéns. Em 1894-95 não havia armazéns para estocagem de produtos perecíveis, nem 
mesmo pátios para depósito dos produtos que pudessem ficar expostos. As razões desta primeira 
crise estiveram, então, ligadas à baixa capacidade do Porto de Santos em frente ao intenso fluxo 
de café e, consequentemente, às volumosas importações, bem como ao tráfego de imigrantes 
que chegavam no Brasil para trabalhar nas lavouras de café (FILHO, 1969). Entre 1894 e 1895 
entraram em São Paulo pelo Porto de Santos em torno de 100.000 imigrantes (CARONE, 2001). 



 
A baixa capacidade do porto se refere, neste momento, à insuficiência e deficiência da 
movimentação das cargas no desembarque e no armazenamento, bem como, no tráfego terrestre 
pela E. F. SP Railway (que mais tarde se torna E. F. Santos Jundiaí). Somado a esses fatores 
tinha-se nesta época grande dificuldade na movimentação das embarcações no estuário devido 
aos bancos de areia que se formavam regularmente, e às carcaças de navios submersos (FILHO, 
1969). 
 
Araújo Filho (1969) em sua análise do porto em estudo aponta que o principal fator que irá se 
repetir como motivo das crises de congestionamento é o transporte ferroviário que é 
sobrecarregado, como única via de escoamento de produção de toda uma região, que se 
configura como a região mais produtiva do país. Entretanto, o que se pretende expor é que tais 
insuficiências estão sempre relacionadas a um fluxo de mercadorias, que demanda a ampliação 
constante de suas forças produtivas, em que o sistema de transporte está incluído, sendo tal 
demanda correspondente à produtividade dos países centrais produtores de mercadorias. 
 
Passam-se, então, 25 (vinte e cinco) anos para que uma nova crise de congestionamento ocorra. 
Mantendo o aumento constante do fluxo de mercadorias, e utilizando, assim, a infra-estrutura 
nos níveis máximos de suporte, em 1924-25 o aumento de importação motivado pela alta do 
café desencadeou nova crise de congestionamento. Segundo a Associação Comercial de São 
Paulo, os seis meses de congestionamento foram capazes de causar um prejuízo de 300.000 
contos de réis, o que seria suficiente para construir um novo porto, ou ainda, mais que a receita 
anual do estado. Novamente, a razão da crise estava atrelada a uma única via de transporte com 
o planalto paulista (FILHO, 1969).  
 
Nesta ocasião, foram elaboradas sugestões para a construção de novo ramal ferroviário para 
fazer nova interligação com o planalto paulista, que mais tarde seria consolidado com ampliação 
da E. F. Sorocabana, pelo ramal Mairinque – Santos. Bem como pensou-se na construção de um 
segundo porto no estado, pois o porto de Santos apresentava dificuldades naturais e técnicas que 
o impediam de se responsabilizar sozinho por sua hinterlândia. Este projeto deu origem à 
construção do porto de São Sebastião que na ocasião não passava de um pequeno porto local. 
Outra solução proposta foi o aparelhamento do Porto de Santos, que só seria elaborado de fato, 
após a Segunda Guerra (FILHO, 1969), com base em acordos de financiamento internacional, 
como será exposto.         
 
A partir de 1925, contando com uma melhoria nos serviços na SP Railway, o aumento constante 
no fluxo de mercadorias permaneceu, mantendo, assim, a utilização da máxima capacidade da 
infra-estrutura de transportes. A movimentação de cargas em tonelagem praticamente dobrou 
entre 1925 e 1939, quando entrou em curto período de declíneo consequente da Segunda 
Guerra. Entretanto, no ultimo ano da referida guerra, quando o fluxo transoceânico voltava a se 
estabilizar, novos sinais de crise de congestionamento já se faziam notar (FILHO, 1969). 
 
Em 1947 o fluxo de mercadorias mais do que dobrava em relação a 1939, atingindo a cifra de 5 
milhões de toneladas. De forma que entre setembro de 1951 e abril de 1952 ocorre nova crise de 
congestionamento (FILHO, 1969).  
 
Esta crise se destaca das demais, pois quando ela acontece importantes obras de ampliação da 
estrutura de transporte tinham sido realizadas e, mesmo assim, não suportaram a demanda dos 
fluxos de mercadoria por infra-estrutura, que articulavam a indústria paulista com os países 
centrais produtores de mercadorias. O desequilíbrio das forças produtivas do Brasil com os 
países centrais se mantinha, mesmo com a construção do ramal Mairinque – Santos, da E. F. 
Sorocabana, finalizado em 1937; com a construção da Via Anchieta, de pista dupla, ligando a 
baixada santista à capital paulista; com o aumento da capacidade de carga entre Paranapiacaba e 
Jundiaí da antiga SP Railway, nesta época já sob a administração estatal que levou a mudança 



de nome para E. F Santos – Jundiaí; e, por fim, com a construção do oleoduto entre Santos e 
Utinga, que transportava granéis líquidos, principal produto do porto (FILHO, 1969). 
 
 De 1951 a 1955 a movimentação de carga no porto de Santos permaneceu em ascendência, 
ultrapassando 9 milhões de toneladas neste último ano (FILHO, 1969).   
 
A última grande crise do porto associada ao período e à análise desta pesquisa data de 1961-
1962. Nesta, além das questões tradicionais associadas à relação do fluxo de mercadorias ao 
transporte terrestre, incorporaram-se fatores sociais e políticos, que acarretaram em sucessivas 
greves dos estivadores, paralisando, propositalmente, as atividades portuárias. Além disso, 
passavam-se 15 anos do término da Segunda Guerra, quando haviam sido elaborados os planos 
de ampliação do cais e a respectiva aparelhagem do porto, sem que os mesmo tivessem sido 
postos em prática (FILHO, 1969).    
 
Araújo Filho (1969) mais de uma vez em seu livro coloca que o desenvolvimento da 
hinterlandia do porto de Santos pode ser percebido ao analisar os tipos e a quantidade de 
mercadorias importadas, pois, com essa análise é possível perceber o aumento da capacidade de 
consumo e que tal consumo está associado a bens industriais; mas que não é possível captar tal 
desenvolvimento se analisarmos os fluxos de mercadorias exportadas, pois estas permanecem 
sendo produtos primários, o que não revelaria, portanto, o processo de industrialização ocorrido.  
 
É bem verdade que a análise das importações revela a formação de uma sociedade de trocas, 
urbano industrial, que importa não somente bens de consumo, mas também, bens de produção. 
Entretanto, a análise das mercadorias exportadas permite sim derivar o tipo de desenvolvimento 
ocorrido na referida hinterlandia, pois a permanência da exportação de bens primários no 
processo de modernização do Brasil revela que a industrialização desenvolvida teve como 
suporte o capital agrário exportador, o que a confere uma particularidade no processo. Esta 
particularidade se torna ainda maior, pois a industrialização aqui tratada foi tributária do capital 
fixo estadunidense, embutido no maquinário importado, o que permite derivar que foi o capital 
agrário exportador brasileiro, oriundo principalmente do café, que realizou o capital 
superacumulado dos EUA. 
 
A análise da importação permite, então, derivar que a divisão campo/cidade estava sendo 
realizada na hinterlandia do porto, consolidando-se na década de 1950. Tal derivação é 
sustentada também pela evolução nos dados da população urbana e rural das chamadas “capitais 
regionais” (FILHO, 1969) nas décadas de 1940 a 1960, apresentada abaixo. 
 

Crescimento populacional das “capitais regionais” da hinterlandia do porto de Santos 
 

Cidades Anos 
1940 1950 1960 

Campinas 78914 99156 184529 
Sorocaba 48594 68811 119477 
Ribeirão Preto 47891 63312 119429 
São José do Rio Preto 24335 36942 67921 
Bauru 33418 51734 85881 
Presidente Prudente 12764 26790 54980 
Londrina 10719 33095 77382 
Maringá - - 47592 
Uberaba 33786 42481 72053 
Uberlândia 21862 34866 71717 
Pouso Alegre 11492 12509 18852 

Fonte: Anuário Estatístico Brasil – IBGE. In: FILHO, 1969. 
 



Em particular referência ao estado de São Paulo tem-se os seguintes dados: em 1940, 55,9% da 
população viviam no meio rural, a partir de 1950 esta porcentagem cai para 45,8% , e, 10 anos 
depois, diminui ainda mais, atingindo 33,1% da população, ou seja, um terço da população do 
estado (FILHO, 1969). Ou seja, a divisão campo/cidade se consolida na década de 1950, quando 
a maior parte da população passa a viver nas cidades e a consumir produtos industriais. 
    
As crises de congestionamento do Porto de Santos analisadas por Araújo Filho (1969) revelam, 
sob a perspectiva aqui apresentada, a desigualdade entre o Brasil e o capitalismo mundial, no 
que diz respeito à capacidade de realização da forma valor, especificamente às forças 
produtivas. Tal desigualdade é inerente aos processos de modernização em países periféricos e 
promoveu a supressão do tempo na busca da adequação entre as duas realidades.  
 
Considerações finais sobre a CMBEU-DE  
 
A Comissão Mista Brasil Estados Unidos para Desenvolvimento Econômico (CMBEU-DE), 
criada para facilitar relações de compra e venda de mercadorias, bem como para obtenção de 
capital creditício, entre os dois países membros, tinha seus projetos voltados para o aumento da 
capacidade da infra-estrutura brasileira, relacionada a transporte e energia, a fim de possibilitar 
a circulação de mercadorias em níveis estabelecidos pelos países centrais, principalmente pelos 
EUA.  
 
O relatório específico analisado trata do “Aparelhamento do Porto de Santos”, nº18 da série 
elaborada pela comissão, em que a CMBEU-DE cooperou para o estabelecimento do acordo 
entre o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento e os governos federais do 
Brasil e dos Estados Unidos da América. A CMBEU-DE realizou diagnósticos referentes à 
infra-estrutura brasileira e aos potenciais de desenvolvimento regionais, de forma a pontuar 
elementos do sistema de fluxos e fixos espaciais que estivessem sobrecarregados pela intensa 
circulação, e, assim, propor acordos em que os EUA vendessem seu maquinário para a compra, 
a crédito, pelo governo brasileiro. Dessa forma, os estudos desenvolvidos apresentavam um 
balanço econômico do Brasil e das regiões específicas de interesse, que orientaram os 
investimentos para áreas onde já existia um razoável desenvolvimento das relações capitalistas.   
 
O acordo em análise ocorreu, no Brasil, por meio do Ministério de Aviação e Obras Públicas, 
que abrange o Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, e da própria Companhia Docas 
de Santos, que solicitou o empréstimo em moeda estrangeira no valor de, aproximadamente, 
US$ 3.674.000,00. Este empréstimo, a ser concedido pelo Banco Internacional de Reconstrução 
e Desenvolvimento, deveria ser pago em 15 (quinze) anos, sob a taxa de juros de 4,5%., somado 
a ¾% de encargo de compromisso sobre saldo não usado. Esta última taxa evidencia que os 
empréstimos deveriam ser investidos na compra do maquinário previamente estabelecido, de 
forma a realizar este capital superacumulado, como analisado anteriormente neste artigo. No 
caso em estudo, o maquinário a ser importado com a moeda estrangeira estava associado ao 
material elétrico necessário para novas instalações e aos equipamentos necessários tanto para 
armazenamento de grãos, quanto para movimentação de cargas, e fertilizantes e enxofres a 
granel.   
 
Além deste empréstimo, a CMBEU-DE sugeria novo acordo financeiro, agora, entre a 
Companhia Docas de Santos e o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE), referente à 
quantia de Cr$ 349.364.000,00, referente às obras de construção e à aquisição dos terrenos 
necessários.  
 
Tendo em vista a análise do processo de modernização aqui exposta, verifica-se que o 
investimento em infra-estrutura no Brasil, na década de 1950, intermediado pela referida 
comissão visava superar a crise de superacumulação de bens de produção dos EUA, que estava 
vinculada diretamente com a formação do capital fictício, por meio do qual os acordos de 
financiamento foram realizados. Estes dados da comissão mista, associados com a bibliografia 



aqui exposta, demonstram que o processo de modernização brasileira foi particularmente 
forçado pela lógica de reprodução ampliada do capital externo.  
 
As crises de congestionamento do Porto de Santos, e outros “entraves” ao capital que não foram 
aqui explanados, demonstram empiricamente a diferença entre a capacidade produtiva brasileira 
e a capacidade produtiva dos países centrais, que, incorporados pela ideologia do 
desenvolvimento, serviram de justificativa para a entrada do capital monopolista no Brasil. 
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