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RESUMO 

 

 

PIZZANI, Matheus P. M. Grupos de interesse e política cafeeira no governo Juscelino 

Kubitschek: a atuação de agentes privados no Instituto Brasileiro do Café. 2021. 182 f. 

Dissertação (Mestrado) – Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, Universidade 

Federal de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

 

O objetivo do trabalho é descrever a maneira pela qual se deu a participação da Sociedade 

Rural Brasileira na formação da política cambial do café durante o governo de Juscelino 

Kubitschek como presidente da República, com foco nos anos de 1958 a 1960, período que 

compreende o mandato de Renato Costa Silva, ex-presidente da entidade, como presidente do 

Instituto Brasileiro do Café, órgão responsável pela elaboração da política cambial voltada 

exclusivamente para o produto. A metodologia utilizada contemplou a utilização de fontes 

primárias, em especial a revista “A Rural”, publicada pela Sociedade Rural Brasileira, bem 

como trechos de discursos de congressistas e outros atores relevantes para o bom 

entendimento desta temática. Como ferramenta analítica foi escolhida a teoria do 

neocorporativismo, que tem como objeto de estudo a relação entre grupos de interesse e 

entidades públicas no âmbito de democracias liberais, característica marcante deste período. O 

resultado obtido a partir da combinação dos elementos teóricos e históricos foi a constatação 

de que durante o período em questão houve uma aproximação significativa entre 

representantes da esfera do capital e o governo, que buscaram construir de maneira conjunta 

uma política que atendesse aos interesses de ambos, sendo eles: o aumento dos lucros 

auferidos pela venda de café, pauta de interesse do primeiro grupo, e a elevação da quantidade 

de divisas geradas a partir destas vendas, objetivo do segundo. A principal conclusão 

observada é de que a partir de um arranjo neocorporativo foi de fato possível combinar 

interesses que até então eram vistos como antagônicos, algo que só foi possível graças às 

instituições públicas do período, que ao invés de funcionarem como arena para o conflito de 

poderes entre as esferas previamente citadas, tornou-se um espaço de mediação e conciliação 

de interesses destes atores. 

 

Palavras-chave: Neocorporativismo. Instituto Brasileiro do Café. Sociedade Rural Brasileira. 

Política cambial. Grupos de interesse. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

PIZZANI, Matheus P. M. Interest groups and coffe policy during Juscelino Kubitschek 

government: private agents action inside Brazilian Coffee Institution. 2021. 182 f. 

Dissertação (Mestrado) – Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, Universidade 

Federal de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

This essay aim to describe the way that Brazilian Rural Society (Sociedade Rural Brasileira) 

participated on coffee national exchange rate policy during Juscelino Kubitschek government 

as Brazil‟s president, focusing on the range between 1958-60, period that comprehend Renato 

Costa Silva, ex-president of SRB, command as president of Instituto Brasileiro do Café 

(Brazilian Coffee Institute) – (IBC), which is responsible for building the exchange rate 

policy addressed exclusively to the product. The methodology adopted contemplate the use of 

primary sources, such as “A Rural” magazine, published by SRB, along with speeches made 

by congress mans and others relevant actors. Neocorporatism theory was chosen as a tool to 

be used for analytical purposes due to it object of study, which consists in the study of how 

does it work the relationship between interest groups and public entities inside liberal 

democracies countries, characteristic of Brazilian history during this period. The main result 

observed once the research was done revealed that there was indeed a close relation between 

the two agents mentioned above, aiming to build an economic policy that allowed both of 

them to achieve their goals: i) a profit increase for the coffee producers and ii) an increase of 

foreign exchange generation for the government, which was necessary in order to finance the 

industrialization process ongoing by that time. The conclusion obtained with this research 

showed that it was possible combine opposed interests inside a neocorporatist scheme, 

specially thanks to the use of public institutions as conciliation arenas, and not spaces used to 

confrontation between different powers.  

 

Keywords: Neocorporatism. Brazilian Coffee Institution. Brazilian Rural Society. Exchange 

Rate Policy. Interest Groups. 
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INTRODUÇÃO 

 

Grupos de interesse no setor agrícola brasileiro possuem importância ímpar para o 

entendimento de diversos acontecimentos marcantes da história do país, tendo participado de 

sua vida econômica, política e social de maneira direta ou utilizando-se de terceiros, como no 

caso dos membros de instituições públicas ligados ao setor ou mesmo daqueles presentes nas 

diferentes esferas de representação política, como o Congresso Nacional. Entretanto, como 

apontado por Mendonça (2013), este tipo de abordagem nem sempre recebe a devida atenção 

por parte dos pesquisadores, que muitas vezes centram seus esforços no entendimento de 

processos específicos, sendo elas: i) a modernização agrícola perpetrada pelo regime militar a 

partir de 1970; ii) a consolidação do agronegócio e suas respectivas cadeias produtivas; e iii) a 

questão da agricultura familiar (Mendonça, 2013, p.75).
1
 

Para Mendonça, chama atenção que até a década de 1930, o envolvimento do Estado
2
 

na dinâmica do mundo agrícola se deu apenas de maneira pontual, produzindo políticas 

efêmeras e que resultavam de seu compromisso com a implantação de um capitalismo urbano-

industrial no país (Mendonça, 2013, p. 76). A guinada em favor da indústria observada na 

década de 1950, período em que o desenvolvimento do setor industrial brasileiro foi colocado 

como prioridade, em especial pelos projetos nacionais desenvolvimentistas dos governos de 

Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, reforça este ideal segundo a autora, reduzindo o papel 

das políticas agrícolas à pura e simples defesa do café.  

Ao optar por esta linha analítica, Mendonça alerta para um fato importante, o 

esquecimento da ação de demais setores produtivos deste setor, bem como a atuação de suas 

principais frações de classe, ignorando a ação de interesses específicos no interior dos núcleos 

formadores de políticas públicas. Neste sentido, é necessário destacar que mesmo não 

contando com o protagonismo de outrora, o setor foi palco de importantes acontecimentos no 

decorrer da década de 1950, como intensos debates sobre assuntos como a reforma agrária e 

políticas para incentivar a modernização da estrutura produtiva, além de uma gradual guinada 

da produção em direção ao mercado interno, contrastando com o tradicional modelo praticado 

no país de agricultura voltada quase que exclusivamente para exportação.  

                                                           
1
 A autora ainda aponta para a existência de uma segunda modalidade, de cunho político, que tem como 

objeto de estudo os mecanismos de dominação oligárquica e do sistema coronelista (Mendonça, 2013, p. 76).  
2
 Vale ressaltar que no texto mencionado a autora faz referência especial ao Ministério da Agricultura. 
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Contudo, a proximidade com a análise da autora encerra-se aqui, tendo em vista que, 

mesmo reconhecendo a existência de grande heterogeneidade no que diz respeito ao portfólio 

de oferta de produtos por parte da agricultura brasileira, que eram exportados em grandes 

quantidades para diversas partes do mundo, este tipo de interação tendia a se expressar com 

maior intensidade justamente nos pólos dinâmicos do setor agrícola, que neste caso consiste 

na cafeicultura, detentora do principal produto de exportação do país por décadas.  

A relevância do café para o cenário brasileiro fez com que seus produtores detivessem 

não apenas o poder econômico gerado por vultosos lucros auferidos a partir das transações 

por eles efetuadas, como também garantiu uma participação cada vez mais incisiva na esfera 

política, a ponto de serem eles os determinantes de eventos de suma importância para a vida 

política do país, como participação na mudança de regime político em 1889, a escolha do 

nome a ocupar o posto de presidente da República, algo feito em diversas ocasiões durante a 

República Velha, a atuação direta no governo do Estado de São Paulo, entre outras A atuação 

política dos representantes dos interesses da cafeicultura se manteve no decorrer da década de 

1950, embora em uma versão mais branda, de maneira que apesar de continuarem relevantes 

na vida pública do país, fatores como a ascensão do setor industrial e o aumento da 

concorrência externa atenuaram sua capacidade de influenciar a vida política nacional.  

A despeito da concorrência imposta pelo setor secundário, outras quebras de 

paradigmas puderam ser observadas com relação à cafeicultura nacional na primeira metade 

do século XX, cujo destaque vai para a gradual perda da posição monopolista no mercado 

internacional, que assistiu ao crescimento de concorrentes como a Colômbia e a África, 

ofertantes de produtos que dispunham de qualidade superior ao produto brasileiro e ainda 

podiam ser adquiridos a preços tão competitivos quanto os praticados no Brasil, que seguiu 

confiando em sua escala produtiva como fator garantidor de competitividade, enquanto 

permanecia estagnado nos outros dois aspectos citados. 

O resultado desta combinação foi a transformação do papel do país de ofertante 

monopolista, cuja principal vantagem era a capacidade de definir o preço da saca a partir de 

sua produção interna, para ofertante residual, ou seja, suprindo lacunas deixadas por seus 

concorrentes e aqueles que em um passado não muito distante eram assíduos compradores do 

produto nacional. Esta mudança de caráter externo não deve ser entendida como fruto de um 

trabalho excepcional por parte de seus concorrentes, ou até mesmo da má sorte por parte do 

Brasil no que diz respeito a questões climáticas adversas que porventura prejudicaram a 



 

14 
 

capacidade produtiva nacional, mas tratou-se na verdade do resultado de um processo em 

marcha desde o início do século, no qual o investimento em técnicas produtivas que 

propiciassem um café de qualidade superior que atendesse aos públicos externos deu lugar aos 

esforços pela busca de benefícios fiscais para a classe produtora, que passou a tratar o Estado 

como principal responsável por garantir a lucratividade do mercado, o que teve como 

principal resultado a incapacidade do país de fazer frente à concorrência através de um 

produto que unisse boa qualidade e preço competitivo. 

Dentre os principais elementos causadores deste quadro encontra-se a adoção de 

medidas visando a defesa dos preços do café, política utilizada nos primórdios da República 

apenas em situações extremas, que devem ser entendidas como situações onde o preço do café 

havia sofrido uma queda tão abrupta que apenas a intervenção do Estado era eficiente para 

provocar a reversão desta espiral negativa e o restabelecimento de uma trajetória de preço 

ascendente. Tal medida foi utilizada pontualmente nas três primeiras décadas do século XX, 

tendo cumprido com seu objetivo sempre que colocada em prática. Entretanto, os resultados 

positivos obtidos pela classe produtora fizeram com que a exceção acabasse se tornando 

regra, de modo que a partir da década de 1930, a defesa dos preços passou a ter caráter 

permanente, sendo inclusive incorporada no conjunto de tarefas a serem executadas pelo 

governo, que deveria adquirir as sobras da produção não consumidas pelo mercado externo, 

impedindo que a renda dos cafeicultores fosse prejudicada por sua própria ineficiência 

competitiva. 

Esta acomodação no aspecto produtivo acabou dando origem a outro grave problema, 

que inclusive se apresenta com grande intensidade no decorrer da década de 50: a super 

produção. Uma vez que havia garantia de lucratividade, a expansão da produção continuou a 

ser grande entre as décadas de 30 e 50, tendo como único mecanismo de impedimento as 

eventuais quebras de safra originadas por condições climáticas adversas, o acontecia apenas 

esporadicamente e em quantidade insuficiente para impedir que o aumento da oferta tornasse 

a sustentação uma tarefa árdua de ser realizada.  

Os reflexos da utilização desta política eram vistos principalmente no campo 

econômico, uma vez que o seu financiamento se dava, grosso modo, via emissão monetária, 

culminando em um processo que teria como resultante o aumento do nível de inflação, que 

por sua vez era combatida através da utilização de políticas de caráter ortodoxo, ocasionando 

frequentes crises econômicas e penalizando o conjunto da sociedade. A manutenção de tal 
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política era garantida em grande parte graças ao poder político exercido pela classe 

cafeicultora. 

Este modelo acabou sendo parcialmente substituído justamente na década de 50, uma 

vez que foi durante este período que houve a ascensão de uma nova alternativa no que diz 

respeito ao controle das oscilações nos preços do café, e consequentemente da renda de seus 

produtores: a política cambial. A utilização deste instrumento consistia na determinação por 

parte do governo de uma taxa de câmbio específica para a venda do café, cujo objetivo era 

possibilitar a maximização da geração de divisas a partir da comercialização do principal 

produto de exportação do país, o que seria imprescindível para os planos de industrialização 

do governo, que demandavam uma grande quantidade de divisas para a importação de 

insumos industriais e maquinário. Este último ponto inclusive deve ser ressaltado como forma 

de corroborar a tese levantada por Mendonça (2013) e apresentada no começo deste texto, de 

maneira que o Estado e as políticas elaboradas por ele não eram de forma alguma neutras, 

carregando interesses próprios e resultantes do embate com frações de classe, tendo em vista 

que apesar de seu compromisso ser primordialmente com a industrialização, o poder exercido 

pelos produtores rurais, especialmente os grandes proprietários, ainda fazia com que um 

sistema de bonificação tivesse de ser criado como forma de evitar problemas com a classe. 

A compensação aos produtores seria feita justamente pelo acréscimo de uma 

bonificação ao valor de face de cada saca de café vendida, medida que, teoricamente, 

compensaria eventuais perdas em decorrência da diferença entre o valor do produto no 

mercado internacional e o efetivamente pago. Esta solução, no entanto, teve efeito contrário 

ao esperado, sendo uma fonte adicional de problemas entre o governo e a classe produtora. O 

descontentamento dos últimos com a substituição da principal política de formação de renda 

do setor, que continuou a ser praticada, porém, com valores bem inferiores, gerou uma série 

de tensões com o governo, que por sua vez se mostrou pouco disposto a abandonar sua 

política desenvolvimentista para retomar o padrão de economia agroexportadora.  

A busca pela retomada dos benefícios dos produtores de café, além de contar com os 

embates travados em arenas tradicionais como o Congresso Nacional, que contava com 

grande quantidade de representantes deste setor, uma das principais características do período 

foi a crescente participação de agentes privados no interior de instituições públicas, em 

especial o Instituto Brasileiro do Café (IBC), órgão responsável pela construção da política 

cambial destinada ao café. Neste sentido, destaque deve ser dado à Sociedade Rural Brasileira 
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(SRB), entidade patronal que contava com importantes nomes da cafeicultura em seus 

quadros, e que historicamente lutou pelo interessedeste setor, ou pelo menos de parte destes 

membros, como será visto mais adiante. A entidade não só conseguiu emplacar um de seus 

presidentes como comandante do IBC, como também contou com parte de seus membros do 

alto escalão sendo eleito para cargos diretivos na instituição, ganhando musculatura suficiente 

para poder fazer valer suas demandas junto ao governo, de maneira que será a atuação destes 

agentes no interior do IBC o objetivo de análise desta dissertação.  

Tendo em vista a necessidade de fundamentar analiticamente o entendimento acerca 

deste tipo de atuação entre grupos de interesse e Estado no interior de instituições públicas, 

será utilizada a teoria do neocorporativismo. Martin (1983) aponta para o fato de que esta 

teoria possui como objeto de estudo justamente a análise das relações entre o governo e 

grupos organizados em democracias liberais, feitas através de uma interação que ocorre de 

maneira voluntária no interior de instituições públicas. O arranjo neocorporativo nasce em 

meio ao conturbado cenário macroeconômico vivido a partir da segunda metade do Século 

XX, no qual a responsabilidade do Estado pelo desenho de políticas econômicas, atribuição 

comumente designada a este agente desde o pós-guerra e que resultou em uma crescente 

importância dos chamados “policy-makers” e das instituições em que atuavam, passou a ser 

dividida com grupos de interesse formados por associações e entidades privadas, que visavam 

incluir demandas próprias no processo de formação de políticas públicas. O resultado disso 

foi a construção de um sistema onde as instituições públicas se tornaram um espaço para 

conciliação e mediação de interesse entre estes agentes, algo que será descrito com maiores 

detalhes no decorrer deste trabalho. 

A escolha pela teoria do neocorporativismo pode ser ratificada a partir de 

contribuições como a de Leopoldi (2002), que credita ao governo JK o pioneirismo na adoção 

de instituições de caráter neocorporativo. Os estudos sobre estas instituições, no entanto, se 

limitam ao campo industrial, como no caso da própria autora, que estuda a formação e atuação 

de órgãos como o Grupo Executivo da Indústria Automobilística (GEIA), formado por 

membros do governo e empresários do setor automobilístico, cuja finalidade era elaborar 

políticas para a implantação do setor no Brasil. A extensão do uso desta teoria para o campo 

da agricultura visa justamente enriquecer o debate sobre a atuação de grupos de interesse 

durante este período. 
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O debate sobre a teoria e o refinamento de seu arcabouço teórico ao longo dos anos 

permitiu maior nível de detalhamento no estudo das relações entre grupos de interesse e o 

setor público, dando origem, por exemplo, à abordagem conhecida como 

“mesocorporativismo”, apresentada analiticamente por autores como Arbix (1996) e Martin 

(1996), na qual ao invés de direcionar o foco para a classe empresarial em sua totalidade, a 

análise recai sobre setores específicos, permitindo a identificação de eventuais 

heterogeneidades no relacionamento entre agentes privados e instituições públicas em um 

mesmo território. A abordagem mesocorporativa permitiu um ganho significativo para este  

trabalho ao proporcionar fundamentação teórica para a escolha específica dos grupos de 

interesse da cafeicultura ao invés de um estudo que contemplasse o setor agrícola como um 

todo, o que dificultaria o estabelecimento de um padrão comportamental dado o amplo 

portfólio de commodities produzidas e comercializadas pelo país. 

O principal resultado obtido a partir deste conjunto de fatores foi a constatação da 

existência de um modelo neocorporativo no interior do IBC durante o período estudado, o que 

pode ser justificado em grande medida pela opção de não enfrentamento adotada pelo governo 

federal no que diz respeito aos problemas que envolviam a política econômica do café. Tal 

escolha não foi fruto do acaso, e nem se deu imediatamente após a posse de JK como 

presidente, tendo em vista que nos dois primeiros anos de seu mandato, o que se observou foi 

uma tensão cada vez mais elevada entre produtores e governo, resultando inclusive em duas 

tentativas de manifestações de grande porte por parte dos primeiros, que só foram contidas a 

partir do momento em que o Exército foi acionado. 

Todavia, ao se encontrar demasiadamente pressionado por uma classe que 

historicamente possuía um papel relevante na vida política do país, JK opta por abrandar as 

relações com o setor, escolhendo representantes de importantes frações da classe para postos 

chave em instituições públicas e adotando um tom mais conciliador na resolução dos 

problemas. É justamente neste cenário que se instaurou um arranjo tipicamente 

neocorporativo no interior do IBC, sendo que além da escolha de Renato Costa Lima como 

presidente da instituição, diversos membros da SRB passaram a integrar sua Junta 

Administrativa, órgão responsável pela elaboração e implementação da política cambial do 

café, dando início a um período em que a mediação de interesses entre ambas as partes daria a 

tônica da elaboração da política econômica voltada para a comercialização do produto. 
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Como forma de apresentar os elementos descritos acima, esta dissertação foi dividida 

em três diferentes capítulos, sendo que no capítulo 1 será apresentado um debate de caráter 

teórico sobre o neocorporativismo, expondo de maneira concisa as bases que fundamentam tal 

teoria a partir da análise da contribuição de autores pioneiros neste campo de estudo, além de 

uma reflexão sobre como se comporta esta abordagem na história do Brasil. Espaço também é 

destinado para análise dos grupos de interesse do setor cafeeiro, componentes de grande 

relevância para o tipo de estudo que se propõe fazer, cujo destaque é a Sociedade Rural 

Brasileira, utilizada aqui como representante dos grupos de interesse do setor. 

No capítulo 2 será explorada a situação da agricultura brasileira, e mais 

especificamente do café, no decorrer da década de 1950. Além de uma apresentação de caráter 

puramente descritivo, a proposta deste capítulo também inclui fazer uma análise do setor a 

partir do prisma da ideologia desenvolvimentista, predominante durante o período, 

enquadrando o setor na conjuntura específica pela qual passava o país durante estes anos e 

afunilando a análise até a problemática do café apresentada nos parágrafos acima.  

Por fim, no capítulo 3 será discutido o papel das diversas instituições públicas criadas 

ao longo do tempo na definição da renda do setor cafeeiro, tendo em vista que, em sua 

maioria, estes órgãos eram criados com vistas a regular questões como o nível de produção, 

preços praticados, ou até mesmo ambas as coisas. Tendo feito este entendimento, o foco 

recairá sobre a relação entre o Instituto Brasileiro do Café e agentes do setor privado, cujo 

foco será mapear como se estruturou a relação entre a instituição e a Sociedade Rural 

Brasileira no decorrer do governo JK, tendo sempre como referência as premissas do modelo 

neocorporativo. 
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1. GRUPOS DE INTERESSE E INSTITUIÇÕES NO SISTEMA 

ECONÔMICO 

 

A atuação de grupos de interesse é um tema abordado por diversas áreas que compõem 

a ciência social, podendo ser colocada como objeto de estudo de campos como a Ciência 

Política, a Economia ou até mesmo a Sociologia. No entanto, a utilização deste conceito pode 

dar ampla margem para questionamentos acerca do que deve ser tratado ao discutir tal tema, 

sendo necessário por isso um refinamento utilizando-se ferramental proveniente de diferentes 

áreas de maneira a tornar este um conceito estruturado e passível de aplicação em 

circunstâncias diversas.  

Neste sentido, o chamado neocorporativismo, ou novo corporativismo, nascido no 

campo político e desenvolvido a partir da década de 1970, surgiu como uma teoria adequada 

ao propósito mencionado anteriormente, tendo se mostrado uma ferramenta analítica cada vez 

mais utilizada para compreender fenômenos desta natureza concentrados especialmente nos 

países europeus não ligados à União Soviética. Martin (1983) credita o estudo do 

neocorporativismo à necessidade de construção de um mecanismo analítico para casos 

específicos, tendo sido utilizado por autores norte-americanos no estudo do peso da influência 

das corporações privadas no conjunto da economia
3
 ou em casos mais gerais sobre o estudo 

de grupos de interesse e seu envolvimento no processo de formação de políticas públicas
4
. No 

entanto, os trabalhos de maior relevância ressaltados pelo autor são os de Schmitter (1974) e 

Pahl e Winkler (1975), que serão discutidos mais adiante. 

Em termos práticos, este conceito pode ser considerado um pouco mais antigo, como 

pode ser depreendido através da análise do conceito de “construção consensual de políticas 

econômicas” (consensus-building in economic policy), apresentado por Lehmbruch (1977). 

Em sua construção, o autor aponta para limitações oriundas da adoção de sistemas 

parlamentaristas, utilizando-se inclusive de exemplos históricos, como o caso da Alemanha 

Ocidental, onde a partir de 1967 o poder de aumentar ou reduzir impostos por parte do 

Executivo estava refém da aprovação destas medidas no Parlamento. O resultado disto foi que 

em 1970, uma decisão relacionada ao aumento de impostos, vista como anticíclica por parte 

                                                           
3
 Ver Marris (1972) e Miller (1972). 

4
 Ver Eckstein (1960), Shonfield (1965) e Beer (1969). 
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do governo, foi barrada pelo Parlamento, demonstrando a nítida dificuldade de se construir 

políticas em tal sistema. 

Logo, a rigidez deste sistema de construção de políticas acabou dando origem a 

modelos alternativos com o decorrer do tempo, envolvendo agentes fora do próprio sistema 

político, como os representantes do capital e do trabalho, sendo que dentre eles destaca-se o 

neocorporativismo, atribuído comumente aos arranjos montados para a elaboração de políticas 

de renda em países como a própria Alemanha Ocidental, Áustria, Holanda, Suíça e os países 

escandinavos. Alguns apontamentos gerais podem ser feitos de maneira a melhor situar o 

neocorporativismo tanto no tempo como no espaço em que estes arranjos floresceram, sendo 

que para isto será tomado como exemplo o caso da Áustria, que foi descrito em maiores 

detalhes por Lehmbruch (1977).  

Antes de iniciar a análise do arranjo em si, é importante ressaltar que assim como no 

caso mencionado anteriormente da Alemanha, o sistema político austríaco também não 

favorecia a existência de um ambiente harmonioso para a formação de políticas econômicas, 

visto que, como aponta o autor, a principal marca deste campo era a disputa entre o partido 

conservador e o partido socialista. Além do mais, apesar do alinhamento entre os 

representantes do capital com o primeiro, e dos trabalhadores com o último, a linha que 

separava ambos era extremamente tênue, com os empresários em diversas ocasiões 

construindo acordos e mantendo relações cordiais com o partido socialista (Lehmbruch, 1977, 

p. 101). No que diz respeito ao arranjo institucional em si, a colaboração entre capital e 

trabalho na Áustria data de 1948, adquirindo aspecto mais formal em 1957 com a formação de 

uma instituição considerada “extralegal”, a Comissão Conjunta de Preços e Salários (Joint 

Comission on Prices and Wages), composta por membros da Federação dos Sindicatos da 

Áustria (Austrian Federation of Trade Unions) e da Câmara de Trabalho (Chambers of 

Labor), que representavam a esfera trabalhista, além da Câmara Federal de Negócios (Federal 

Chamber of Business), que representava os interesses industriais, e a Conferência de 

Presidentes das Câmaras da Agricultura (Conference of Presidents of Chambers of 

Agriculture). 

O governo neste caso tinha sua representação feita pelo Ministro do Comércio e pelo  

Ministro de Assuntos Sociais (Social Affairs). Além do mais, as sessões eram sempre 

presididas pelo Ministro do Interior ou um membro do alto escalão do Executivo. As reuniões 

deste grupo tinham como objetivo justamente chegar a um consenso entre todos os lados e 
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estabelecer uma política de preços e salários factível com a realidade e os objetivos do país, 

de maneira que todos os membros supracitados possuíam o mesmo número de assentos nos 

encontros. Chama atenção também que após o fim do governo de coalizão em 1960, a 

presença do governo acabou se tornando mera formalidade, com os assuntos importantes 

sendo efetivamente decididos através de uma reunião informal entre os presidentes das quatro 

organizações antes da reunião oficial (Lehmbruch, 1977, p. 103). 

Um último ponto a ser destacado acerca da importância histórica do 

neocorporativismo é o questionamento sobre a possibilidade de se manter padrões 

corporativos fora de regimes totalitaristas. Em sua análise, Schmitter (1974) afirma que 

autores e analistas de diferentes áreas cometeram um erro ao considerar que o corporativismo 

teria acabado junto com regimes fascistas e nacionais socialistas da Europa, apontando para a 

necessidade de olhar com mais atenção para movimentos de representação de grupos de 

interesse que estavam ocorrendo na década de 70 e que poderiam redimensionar o significado 

do corporativismo conhecido até então. O debate sobre a tese do autor será realizado com 

mais detalhe adiante, porém, o que vale ressaltar agora é que este tipo de análise acabou sendo 

replicada por outros pesquisadores, como no caso de Viscardi (2018), que corrobora a 

hipótese ao apontar para a manutenção do corporativismo em democracias liberais, ainda que 

diferindo em questões pontuais do modelo considerado por ela como “clássico”: 

 
“[...] o „novo corporativismo‟ da Europa Ocidental e do Norte permaneceu incorporado a um sistema de 

democracia constitucional liberal, que prevê regras institucionais, a exemplo da liberdade de associação. 

É verdade que, com o „neocorporativismo‟, a distinção liberal clássica entre Estado e sociedade perdeu 

o foco. [...] Pode ser que, sob o aspecto funcional, o corporativismo „autoritário‟ e „liberal‟ tenham 

semelhanças fundamentais. Talvez essa semelhança esteja apenas de certa forma obnubilada, devido ao 

fato de que o corporativismo liberal é um fenômeno muito menos doutrinário do que sua versão 

clássica” (Lehmbruch, 1977: 92-93 apud Viscardi, 2018).  

 

Dessa forma, a teoria corporativista pode ser enxergada não como um instrumento de 

coerção por parte de governos autoritários, mas como uma forma de interação entre os agentes 

das diferentes esferas na formação de políticas públicas. Um ponto em comum entre elas diz 

respeito ao fato de terem como principal preocupação o entendimento da maneira pela qual os 

agentes privados atuam junto ao Estado para obtenção de suas próprias demandas, além do 

comportamento deste último frente às pressões exercidas pelo setor e como concilia estas com 

seus próprios interesses.  
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Logo, tendo em vista aspectos conjunturais que cercam o período analisado neste 

trabalho, ou seja, uma época em que o autoritarismo característico de momentos anteriores da 

história brasileira deu lugar a um regime democrático, sem que isto significasse a extinção da 

existência e atuação dos grupos de interesse, a utilização do neocorporativismo para entender 

a maneira pela qual a interação entre agentes dos setores privado e público durante o governo 

de Juscelino Kubitschek impactou nas políticas adotadas para o setor agrícola, com foco no 

caso do setor cafeeiro, se mostra um instrumento potencialmente útil, sendo importante que se 

tenha muito bem consolidado os fundamentos desta teoria, tarefa a que nos propomos realizar 

a seguir. 

1.1 Grupos de interesse sob a ótica do neocorporativismo 

  

Dentre as teorias que podem ser destacadas no campo de estudo sobre grupos de 

interesse, o pluralismo e o neocorporativismo merecem lugar de destaque, tendo inclusive 

disputado o posto de principal teoria de estudo das interações entre agentes privados e Estado 

em grande parte do século XX. De acordo com autores como Schmitter (1974), Lehmbruch 

(1977), Cawson (1978) e Martin (1983), as diferenças mais profundas entre as abordagens 

são: i) o papel do Estado no processo de mediação das demandas privadas; ii) a quantidade de 

grupos capazes de exercer pressão; e, iii) a finalidade da pressão exercida por estes grupos.  

O pluralismo, teoria também nascida no campo da Ciência Política e formalmente 

utilizado para explicar a relação entre os grupos de interesse e o Estado no decorrer do século 

XX, tem como principal característica o fato de considerar o relacionamento entre ambas as 

partes como unilateral, ou seja, com os primeiros impondo a própria vontade ao último 

através de uma espécie de lógica econômica de competição de mercado, onde vários grupos 

adentram o ambiente público e competem ferozmente para obter benefícios próprios.   

Tal representação fez com que muitos atribuíssem a esta corrente fenômenos como os 

grupos de pressão, além da neutralidade do Estado frente às demandas impostas pelo setor 

privado, criando a figura da arena de disputas privadas. Uma definição de caráter teórico foi 

dada por Schmtiter (1974): 

 
Pluralismo pode ser definido como um sistema de representação de interesses onde as unidades 

constituintes estão organizadas em um número específico de categorias múltiplas, voluntárias, 

competitivas, não hierarquicamente organizadas e auto-determinadas (com relação ao tipo e escopo de 
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interesse) que não são especialmente licenciadas, reconhecidas, subsidiadas, criadas ou publicamente 

controladas com relação à escolha de suas lideranças ou articulação de interesses, tampouco exercem o 

monopólio de representação de suas respectivas categorias. (Schmitter, 1974, p. 96) 

 

Já Lobato (1997) apresenta o pluralismo como: 

 
(...) a noção de que a formulação de políticas é dada segundo o jogo de forças empreendido por 

diferentes grupos de interesses que, atuando junto ao governo, procuram maximizar benefícios e reduzir 

custos. Os indivíduos se reuniriam nesses grupos com vistas a defender interesses similares, e sua 

conquista dar-se-ia pela capacidade de serem politicamente mais fortes que outros grupos com 

interesses contrários. A forma de intermediação desses interesses, com vistas a impedir o excesso de 

poder político pelos detentores de maior poder econômico, seria o processo eleitoral, como garantidor 

supremo de um equilíbrio extremo entre grupos diversos. (Vaitsman, 1989, p. 145 apud Lobato, 1997, 

p. 31) 

 

Entretanto, como bem ressalta a autora, o Estado neste caso não é um agente 

completamente passivo ou apenas uma arena de disputas, sendo responsável por exercer o 

papel de conciliador e moderador das disputas privadas visto que, ao apaziguar as tensões 

entre os diferentes atores sociais, se encontra em condições de estabelecer um resultado de 

maior interesse a todos. 

Um importante registro é feito por Takagi (2000), que aponta o monopólio do poder 

como questão-chave para entender a diferença entre a dinâmica pluralista e a 

neocorporativista. No caso do pluralismo o monopólio do poder se encontra ausente por 

completo, sendo o Estado incapaz de impedir ou restringir a atuação da esfera privada em seu 

funcionamento. Além disso, a noção de poder aqui não está atrelada à criação de uma 

estrutura vertical, forte e centralizadora, como será visto no caso do neocorporativismo, 

estando baseada em um número cada vez mais elevado de participantes em uma estrutura 

horizontal e competitiva. 

Algumas críticas são direcionadas ao pluralismo no que diz respeito à interpretação de 

sociedades capitalistas mais avançadas. Schmitter (1974) pontua que, apesar de até aquele 

momento o pluralismo ser a teoria dominante no interior da Ciência Política no que dizia 

respeito ao estudo sobre a ação de grupos de interesse, não era a ideal para a análise de países 

capitalistas modernos, acrescendo aos objetivos propostos para aquele trabalho o de 

apresentar uma crítica concreta à teoria pluralista. Logo, apesar de admitir a existência de 

algumas convergências entre este modelo e o neocorporativismo, uma de suas principais 

críticas ao pluralismo diz respeito à ausência do pressuposto de monopólio do poder por parte 
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de alguma das instituições, sendo o modelo marcado pela confiança excessiva depositada por 

seus defensores na competição e disposição horizontal das associações e grupos privados, 

onde o acirramento da concorrência entre estes agentes seria o responsável por provocar 

mudanças no sistema de poder, garantindo que este não seria capturado por uma única 

organização e um melhor resultado para o conjunto dos componentes privados seria obtido.. 

Já Anderson (1977) reforça esta crítica ao argumentar que o pluralismo é incompatível 

com regimes democráticos, inviabilizando-o como instrumento de análise para sociedades 

capitalistas modernas, uma vez que considera que o modelo “não possui meios para legitimar 

políticas públicas como resultado da configuração de uma demanda de grupos” (Anderson, 

1977, p. 138). Dentre os pontos levantados pelo autor, destaca-se a falta de evidências 

empíricas para consolidar o modelo como uma teoria política de fato, visto que apesar de ser 

uma boa maneira de representar o funcionamento dos processos políticos, o pluralismo é 

incapaz de se mostrar como teoria de representação, uma vez que possui falhas metodológicas 

graves, como a ausência de critérios para selecionar quais grupos possuem poder suficiente 

para influenciar o governo, além de não apontar quais os meios utilizados para subjugar 

aqueles que serão afetados pelas decisões auferidas a partir da pressão destes organismos, 

uma vez que estas podem ser contrárias ao desejo popular, que em tese deveria ser o guia para 

a tomada de decisão na esfera pública.   

1.2 O advento e o debate sobre o neocorporativismo 

 

Como resposta à nova conjuntura internacional que vinha se impondo desde o fim da 

segunda Grande Guerra, além das limitações mencionadas acima para a teoria pluralista, uma 

nova teoria passa a se consolidar como ferramenta analítica no que diz respeito ao estudo da 

atuação de grupos interesse, tendo como peculiaridade o fato de ser fundamentada em um 

movimento que já existia mesmo antes do período de guerra, o corporativismo, que, de 

maneira a se adequar à nova realidade enfrentada pelas sociedades industriais capitalistas, 

passaria a ter uma nova leitura, batizada de neocorporativismo. Garrido (2016) aponta que a 

diferença deste novo modelo para com seu antecessor - marcado pela utilização, por parte de 

governos autoritários, de instituições corporativas para objetivos de reprimir e controlar 

determinados segmentos da população, em especial aqueles incluídos na esfera do trabalho - 
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consiste justamente na esfera de atuação desta nova versão, que se limita aos campos 

econômico e social, abdicando de rupturas no campo político.  

O autor classifica este sistema como uma “(...) „terceira via‟ para resolver a questão 

social aberta pelas sociedades industrializadas, rejeitando quer o individualismo liberal quer o 

coletivismo marxista no sentido de uma paz social compulsiva.” (Garrido, 2016, p. 395). Para 

melhor entender este novo contexto e a existência de uma “terceira via”, vale recorrer a 

Martin (1983), que atribui a duas importantes contribuições publicadas no decorrer da década 

de 1970 o pioneirismo nos estudos referentes à teoria.  

A primeira é o trabalho de Philippe Schmitter, “Still the century of corporatism?”, 

publicado em 1974, que se constitui provavelmente no texto mais popular no que diz respeito 

ao neocorporativismo até os dias de hoje. O segundo trabalho citado é o artigo intitulado “The 

coming corporatism”, publicado em 1975 pelos autores ingleses Pahl e Winkler. Chama 

atenção que neste primeiro momento, as análises destes autores recaem com maior peso sobre 

o impacto do modelo sobre a distribuição de renda entre empregadores e empregados, de 

modo que o neocorporativismo é considerado peça-chave para entender o modelo de barganha 

entre estes agentes e o Estado no que diz respeito à fixação de preços e salários. 

 Em seu artigo seminal sobre o tema, Schmitter (1974) busca aprofundar os 

estudos sobre o corporativismo de maneira a oferecer uma conceituação mais ampla, além de 

apresentar as distintas formas que o corporativismo pode tomar, visto que, apesar de ter sido 

considerado extinto com o fim de importantes regimes autoritários, como no caso do fascismo 

italiano ou do salazarismo português, ele continuou presente em diversas regiões do mundo, 

inclusive em países que possuíam características diametralmente opostas às daqueles citados 

anteriormente, como era o caso dos países nórdicos. O autor aponta que seu objetivo naquele 

trabalho foi:  

 

explorar as várias utilizações do conceito de corporativismo, construir uma definição operacional do 

mesmo como um sistema moderno de representação de interesses distinto, discutir a importância da 

distinção do conceito em subtipos de desenvolvimento e prática, além de sugerir algumas hipóteses 

gerais que expliquem em que contexto este modelo surgiu e como se dá sua manutenção (Schmitter, 

1977, p. 85).  

 

Outra preocupação inicial é a de desconstruir várias características normalmente 

atribuídas ao modelo e que acabam lhe dando um aspecto pejorativo, ligando-o a 
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determinadas ideologias e práticas de governos autoritários que se aproveitam do arranjo 

corporativista para ampliar seu raio de controle econômico e social, o que pode colocar em 

cheque a utilização deste modelo em outras situações, uma vez que são grandes as chances de 

que isto acarrete críticas e denúncias por parte de opositores, sob alegação de uma 

aproximação com supostas tendências ditatoriais.  

Três são os campos onde Schmitter se preocupa em realizar esta desconstrução: i) 

ideologia; ii) cultura; e, iii) localização geográfica. Com relação ao primeiro,  o autor 

considera uma simplificação normativa excessiva e um comportamento hipócrita a redução do 

corporativismo a uma simples ideologia, tendo em vista a variedade dos atores envolvidos na 

elaboração deste conceito e as situações em que o mesmo se aplica (Schmitter, 1974, p. 88-

87). Já no tocante a uma eventual cultura corporativista, ele aponta que normalmente os 

defensores desta ideia alegam que esta cultura está ligada a países ibéricos ou do 

Mediterrâneo, porém, falham ao tentar explicar o motivo de países com uma cultura 

totalmente diferente, como os da Ásia e do norte da Europa, também possuírem arranjos 

corporativistas parecidos com os dos primeiros (Schmitter, 1974, p. 89-90).  

Por fim, quanto à localização geográfica Schmitter afirma que autores de países como 

Portugal e nações da América Latina, conhecidos como berços do corporativismo, são na 

verdade apenas responsáveis por popularizá-lo, visto que a literatura sobre o tema não nasce 

nestes lugares, mas, a princípio, em países como Alemanha, Bélgica e França, e 

posteriormente passou a ser produzida na Inglaterra, Itália e Romênia, além do fato de que os 

próprios estudiosos sobre esta questão não são naturais destes países, mas, majoritariamente 

de países da Europa ocidental (Schmitter, 1974, p. 90).  

Na concepção de Schmitter, o corporativismo deve ser encarado como um conjunto de 

práticas institucionais ou estruturas que envolvam a representação de grupos de interesse 

empiricamente observáveis (Schmitter, 1974, p. 87). Quanto à questão política, de acordo com 

suas pesquisas, o corporativismo é “compatível com diferentes tipos de regime, com 

diferentes sistemas de partidos, ideologias, níveis de mobilização política, escopos de política 

pública, etc.” (Schmitter, 1974, p. 92). O que permite essa maleabilidade do modelo é sua 

capacidade de se subdividir, encaixando-se bem em vários regimes, o que acaba garantindo 

sua manutenção no corpo das políticas de interesse. 

A partir destas colocações iniciais, o autor descreve o seu conceito de corporativismo: 
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Corporativismo pode ser definido como um sistema de representação de interesses onde as unidades 

constituintes se encontram organizadas em um número de categorias limitadas, únicas, compulsórias, 

não competitivas, hierarquicamente ordenadas e funcionalmente diferenciadas, reconhecidas e 

licenciadas (em alguns casos até criadas) pelo Estado, tendo garantido seu monopólio representativo 

dentro de suas categorias em troca de certa leniência no controle de seleção de seus líderes e articulação 

de suas demandas (Schmitter, 1974, p.93-94).  

 

O autor frisa que esta é uma definição do tipo ideal descritiva, sendo que nenhum país 

onde o corporativismo se fez presente incorporou a totalidade destas características
5
. A 

principal vantagem desta construção é a possibilidade de diferenciar o sistema corporativista 

de estruturas até então mais populares no meio acadêmico, como o pluralismo e o 

sindicalismo, fato que gerava constante confusão para aqueles que dissertavam sobre o tema.   

No caso do pluralismo, apesar da incapacidade de descrever o sistema de 

representação de interesses vigente até aquele momento, a estrutura conceitual se mantinha 

útil para os teóricos tendo em vista que nenhuma alternativa considerada boa o suficiente era 

proposta. Apesar de sua definição já ter sido apresentada anteriormente, vale ressaltar as 

similaridades entre este conceito e o neocorporativismo de acordo com a perspectiva de 

Schmitter: 

 
i) o crescente grau de importância de unidades associativas formais de representação; ii) a persistência e 

expansão da diferenciação funcional e potenciais conflitos de interesse; iii) a permanência florescente 

das equipes administrativas, informações especializadas, expertise técnica e, consequentemente,  da 

oligarquia arraigada; iv) o declínio da importância da representação partidária territorial; v) a tendência 

secular de expansão do escopo das políticas públicas e a interpenetração privada e pública nas arenas de 

decisão. (Schmitter, 1974, p. 96).  

 

Há também uma diferença que reside no modo organizacional atribuído a cada 

estrutura, além dos seus impactos no que diz respeito à imposição dos interesses privados. No 

caso do modelo do pluralismo, seu funcionamento ocorreria através de características 

semelhantes àquelas do livre mercado, onde há uma estrutura horizontal composta por um 

número ilimitado de grupos que “concorrem” de maneira a criar um resultado “ótimo” para a 

coletividade, que será buscado através do processo de barganha com o governo. No caso do 

corporativismo, este se assemelha a um modelo intervencionista, onde há uma centralização 

                                                           
5
 Embora, como pontuado por ele, Brasil e Portugal tenham chegado muito perto (Schmitter, 1974, p. 94). 
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do controle dos grupos privados e consequentemente das pautas defendidas por eles em seu 

processo de barganha com o Estado. 

Contudo, atribuir o surgimento do corporativismo à simples necessidade de criação de 

uma alternativa ao pluralismo parece insuficiente, sendo necessário incorporar a esta resposta 

aspectos estruturais e conjunturais que ajudem a explicar esta transição, o que inclusive 

representa um ganho frente às demais teorias de estudo da ação de grupos de interesse. 

Quanto aos aspectos estruturais, o autor destaca as mudanças no próprio modo de produção 

capitalista, onde cabe perguntar como se processou a “corporatização” dos interesses privados 

nos moldes da abordagem proposta por ele. Schmitter trabalha com a hipótese de que esta 

mudança ocorreu em função de “certos imperativos básicos ou necessidades de reprodução 

das condições existentes e manutenção da acumulação de recursos por parte do sistema 

capitalista” (Schmitter, 1977, p. 107) 

Já com relação às questões conjunturais, apesar das críticas feitas no início do trabalho 

à relação entre corporativismo e regimes autoritários através das vias ideológica, cultural e 

geográfica, o autor reconhece que é necessário subdividir o corporativismo em diferentes 

vertentes, uma vez que a construção conceitual feita por ele toma como base uma análise 

estática das relações entre Estado e associações privadas. Defende que se levada em 

consideração realidades locais do ponto de vista dinâmico, nota-se que a formação das 

instituições que abrigarão as práticas corporativistas é de fato influenciada por diferentes 

cenários econômicos, políticos e sociais.  

Somam-se a estes dois aspectos – estruturais e conjunturais - outras características 

gerais encontradas nos estudos do autor, sendo elas: “i) tendências seculares em direção à 

burocratização e oligarquia nas associações de interesse; ii) taxas prévias de mobilização e 

participação política; iii) difusão de ideologias e práticas institucionais estrangeiras; e, iv) 

impacto da guerra internacional e/ou depressão”  (Schmitter, 1977, p. 108). Sendo assim, a 

atuação conjunta destes fatores levou à criação de duas subcategorias explicativas, sendo elas: 

i) corporativismo societal e ii) corporativismo estatal.  

No primeiro caso, o corporativismo societal tende a nascer em sociedades de 

capitalismo avançado, mais especificamente na Europa, em meio à necessidade de se 

estabelecer um regime estável, de dominação burguesa, que privilegie o processo de 

concentração privada de capital, a disputa entre economias nacionais, a expansão do papel das 
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políticas públicas e também a racionalização da tomada de decisão por parte do setor público, 

de modo a incorporar ou associar grupos privados no processo político (Schmitter, 1977, p. 

107-108). Consequentemente, este modelo tende a existir em lugares onde há um ambiente 

político de relativa autonomia, processos eleitorais abertos, sistemas de partidos competitivos, 

presença de ideologias variadas e governos de coalizão.  

Neste caso, a relação entre o Estado e os grupos de interesse tem um caráter pacífico e 

de cooperação, onde há um compartilhamento da autoridade do governo com os grupos 

privados, com vistas a construir soluções que beneficiem ambos. Tal demanda enfatizada pelo 

próprio autor: 

 
(...) quanto mais o Estado moderno se torna um garantidor do capitalismo indispensável e com 

autoridade através da expansão do seu papel regulador e integrador, mais será necessária a expertise 

profissional, informações especializadas, agregação de opinião de maneira prévia, capacidade contratual 

e legitimidade participativa que apenas monopólios representativos singulares, ordenados 

hierarquicamente e liderados por consenso podem fornecer (Schmitter, 1977, p. 111). 

 

Não obstante, resta ainda responder como e onde ocorre esta convergência de 

interesses entre as partes. Neste ponto é destacada a aproximação do governo com os grupos 

de interesse nos momentos de tomada de decisão, sendo que ela é construída de maneira a 

fornecer não só resultados de curto prazo, mas, uma trajetória mais ampla que proporcione 

benefícios para ambos. Os ambientes de negociação podem variar de acordo com a situação, 

indo desde a presença permanente em conselhos econômicos, concessão de posições de 

destaque em empresas públicas ou até mesmo a formação de gabinetes “semi-oficiais” 

(Schmitter, 1977, p. 111). 

Um último ponto que merece atenção refere-se ao modo como a transição do 

pluralismo para o corporativismo societal é realizada. Neste caso, tomando como base a já 

mencionada estabilidade política, há um processo lento e gradual de mudanças nos aspectos 

culturais e institucionais, possibilitando o conhecimento e aceitação do modelo por parte de 

todos os atores envolvidos, resultando em uma mudança quase imperceptível e sem 

necessidade de rompimentos profundos através do uso da força por parte do Estado. 

No caso do corporativismo estatal, ele se dá sob uma estrutura onde o poder é 

administrado de maneira burocrática por parte de um Estado centralizador, eleições são 

inexistentes ou há no máximo plebiscitos, o sistema partidário é monopolizado por um único 
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partido, membros do governo central são escolhidos com base em motivações ideológicas e a 

política cultural leva em consideração aspectos de classe, etnia, língua ou mesmo religião, 

onde aqueles que se opõe são oprimidos
6
 (Schmitter, 1974, p. 104). Seu surgimento tende a 

acontecer em países de capitalismo atrasado, principalmente como um meio de responder ao 

próprio atraso em que estas nações se encontram na divisão internacional do trabalho, sendo 

normalmente exportadoras de produtos primários e importadoras de manufaturados, o que 

normalmente acarreta desequilíbrio nas contas externas.  

Seu processo de implantação normalmente é feito de maneira rápida e com uma 

quebra institucional geralmente associada à instauração de regimes autoritários. Segundo o 

autor, geralmente a alegação feita por aqueles que defendem essas intervenções é que ela 

ocorrem em situações de caráter temporário, sendo necessário restabelecer a trajetória 

tecnológica e de crescimento do país para que então se possa encaminhar para um modelo 

semelhante ao do corporativismo societal. A aceitação por parte da sociedade se dá 

justamente em função da complexidade das questões a serem resolvidas, que não envolvem 

apenas problemas internos, como o ajuste de preços e salários, mas também questões no 

campo externo, de modo que a centralização da criação de uma organização estrutural que se 

assemelhe a dos países desenvolvidos requer um maior nível de verticalização no que diz 

respeito à tomada de decisão no campo das políticas públicas. 

Este modelo pode também aparecer em países considerados desenvolvidos, apesar de 

ser incomum, isto porque uma possível ascensão dos países periféricos pode acabar colocando 

em risco suas posições privilegiadas na já mencionada divisão internacional do trabalho, o 

que, segundo o autor, provocaria o desaparecimento da consciência de classe (ou consciência 

horizontal, como também mencionado por ele em alguns momentos), colocando objetivos de 

classe em segundo plano em favor dos objetivos nacionais.  

Outro ponto importante aqui é a questão territorial, que segundo Schmitter, não 

poderia mais ser utilizada como instrumento de poder por parte dos países desenvolvidos, 

uma vez que a expansão territorial não seria mais uma alternativa viável, ou seja, as fronteiras 

estabelecidas passariam a ser uma constante e não variáveis. Isto não só seria importante para 

a ascensão deste modelo nos países em questão, mas, auxiliaria a própria manutenção do 

                                                           
6
 Schmitter menciona que seus estudos neste campo ainda não se encontram em estágio avançado, de maneira 

que suas colocações quanto a esta vertente estão fortemente inspiradas na obra de Mihail Manoilesco, 

considerado por ele a melhor referência do assunto. 
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corporativismo, ao substituir os interesses pessoais pelos interesses do país, facilitando o 

processo de barganha e evitando atritos entre proprietários e empregados.  

Uma última possível diferenciação entre ambas vertentes que merece menção, ainda 

que se trate de uma distinção de caráter superficial, nasce a partir das principais características 

que compõe a definição formal do autor apresentada anteriormente, sendo elas: i) a restrição 

ao número de corporações; ii) singularidade; iii) representação monopolística; iv) 

reconhecimento estatal; v) controle das lideranças escolhidas. Logo, grosso modo, a 

divergência aqui se dá na maior ou menor autonomia dos entes privados frente ao Estado:  no 

caso do corporativismo societal há uma menor intervenção estatal e os agentes possuem maior 

autonomia para se organizar e chegar a este modelo através de processos internos; no   

corporativismo estatal, o Estado possui um peso relevante no processo decisório, chancelando 

o poder a determinados grupos e construindo estas características de maneira mais autônoma 

(Schmitter, 1974, p. 103-104). 

Já Pahl e Winkler (1975) centram sua análise nas mudanças em curso no ambiente 

político na Inglaterra no decorrer da década de 1970. Para os autores, independente de 

questões partidárias, a década de 1980 teria sido marcada pela introdução do modelo 

(neo)corporativista
7
 do ponto de vista das relações entre Estado e agentes privados, de modo a 

permitir um maior controle por parte do primeiro, enquanto o último não seria destituído da 

titularidade da propriedade privada, o que opunha tanto a visão da implantação de um 

capitalismo considerado por eles como “puro”, ou seja, nos moldes liberais que a própria 

Inglaterra vivenciou em etapas anteriores de sua história, quanto a possibilidade de uma 

guinada ao socialismo, que implicaria findar com esta classe proprietária. O esquema a seguir 

apresentado pelos autores ajuda a situar a posição do (neo)corporativismo no que diz respeito 

aos diferentes sistemas econômicos vigentes até então. 

Este sistema poderia também ser entendido como um “capitalismo moderno” (Pahl; 

Winkler, 1975, p.32). Para eles, esta mudança se iniciou ainda na década de 1960, quando o 

partido trabalhista passou a restringir a liberdade de reajuste de preços e salários por parte das 

empresas, tendo se intensificado no período de 1970-74, quando o partido conservador, até 

então no poder, aceitou que era necessário realizar uma política de controle de preços e 

salários, de maneira que a partir daí este tipo de intervencionismo passou a se enraizar no 

                                                           
7
 Dada a incipiência da teoria, os autores ainda não utilizavam o prefixo neo (ou novo) para apontar a distinção 

entre esta interpretação e as demais. 
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processo de tomada de decisão por parte do Estado, sem que isto implicasse em  

nacionalização do setor produtivo. Foram criadas instituições como o Sistema de 

Planejamento de Acordos (Planning Agreement System) pelo qual, através da colaboração da 

esfera privada e do Estado, eram estabelecidos acordos em relação ao nível de renda, 

emprego, produtividade, exportação, importação e demais variáveis importantes para o 

crescimento do país e que estivessem em consonância com a capacidade do setor privado. 

Uma delineação mais específica com relação ao significado de neocorporativismo para 

os autores pode ser encontrada no trecho abaixo:  

 

Este “corporativismo” é um compreensível sistema econômico sob o qual o Estado canaliza 

intensivamente os negócios predominantemente privados em direção a quatro objetivos, os quais 

tornaram-se mais evidentes no contexto de crise atual: ordem, unidade, nacionalismo e “sucesso” (Pahl 

e Winkler, 1975, p. 28). 

  

Estes quatro objetivos são a base de sustentação de toda a argumentação dos autores, 

de maneira que um maior detalhamento se faz necessário neste momento. No caso da ordem, 

sua importância remete ao fato de que nesta concepção de corporativismo, é necessário findar 

todas as formas de livre mercado existentes no conjunto da economia, o que vale tanto para o 

capital quanto para o trabalho, promovendo um ambiente de maior estabilidade e 

previsibilidade para os fatores de produção.  

Quanto à questão da unidade, a mesma se faz presente em função da necessidade de 

combater disputas de diferentes tipos que no final das contas acabam impactando 

negativamente o bom andamento da economia, como no caso da inflação gerada pelo 

aumento dos custos de produção, além de buscar extinguir os comportamentos especulativos 

por parte de determinados agentes.  

Já o nacionalismo mencionado por eles significa a “elevação do bem estar geral para 

completar a prioridade sobre o interesse próprio ou vantagem seccional” (Pahl e Winkler, 

1975, p. 29-30). Destaca-se também uma mudança na própria percepção de sucesso, que passa 

de algo relacionado à ascensão social individual para os resultados macroeconômicos 

nacionais, que teoricamente indicam um aumento da riqueza coletiva da nação. Por fim, o 

último item destacado foi o sucesso, que consiste em atingir os objetivos propostos pelo 

governo, o que significa estar na direção certa com relação a um futuro mais próspero neste 

ideal. A justificativa para este quesito é de que não basta apenas controlar a atividade 
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econômica e permitir certo nível de previsibilidade e unidade por parte dos mercados, mas, é 

importante estabelecer metas que incentivem a produção e guiem a economia nacional na 

direção mais adequada possível.  

Segundo eles, o corporativismo é uma espécie de fascismo com um rosto humano, 

uma vez que incorpora todas as características econômicas de regimes fascistas de países 

como a Itália ou até mesmo Portugal de Salazar (Pahl e Winkler, 1975, p.30). Tal semelhança 

não se restringe ao aspecto econômico, onde, como já foi destacado, o Estado passa a ter uma 

posição protagonista, envolvendo também aspectos sociais, nos quais discursos referentes às 

questões de raça e gênero são deixados de lado, além do fato de que o sistema 

parlamentarista, vigente na maior parte dos países europeus, só é lembrado quando tem sua 

eficiência questionada, uma vez que dificulta a maior centralização das ações por parte do 

poder Executivo.  

É importante ressaltar que esta maior ação do Estado neste caso não deve ser 

confundida com as políticas originadas a partir da visão keynesiana, uma vez que esta última 

indica um maior predomínio da ação privada na esfera do mercado, sendo o Estado apenas 

responsável por administrar políticas públicas que ajudem na dinamização da demanda 

efetiva, enquanto no corporativismo, o Estado tem total centralidade na coordenação das 

políticas públicas, inclusive tendo que coibir práticas de livre mercado, como já apresentado.  

Os autores ainda alertam para o fato de que o corporativismo surge na verdade como 

resposta à crise iniciada na década de 1970, quando as políticas anticíclicas nos moldes 

keynesianos passaram a não surtir mais o efeito desejado, sendo o setor privado, 

especialmente o industrial, obrigado a assistir a um declínio relevante em sua lucratividade. 

Combinou-se a isto uma ascensão de novos monopólios
8
, originados a partir das fusões e 

aquisições das empresas que não sobreviveram a este momento inicial de crise, fazendo com 

que a ação do Estado tivesse uma dupla importância ao não só garantir a manutenção da 

estrutura produtiva nacional, mas também controlar o nível de espoliação praticado por estas 

grandes firmas. 

Na medida em que os estudos neste campo foram aumentando, críticas e 

complementações passaram a ser direcionadas a estas concepções iniciais apresentadas acima. 

                                                           
8
 Os autores não deixam claro se estes monopólios estão circunscritos no nível nacional ou são as já 

mencionadas transnacionais. 
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Dentre elas, vale mencionar o trabalho de Meier e Nedelmann (1977), que procura elucidar 

problemas na utilização do conceito de neocorporativismo como uma ferramenta analítica 

para descrever configurações políticas consideradas pelos autores como “microscópicas”. Os 

autores alegam que a definição de corporativismo societal dada por Schmitter (1974), que 

consiste simplesmente em inverter a ordem das definições do pluralismo, acaba sendo um 

fator negativo para sua obra, visto que acaba “importando” as mesmas dificuldades de caráter 

teórico e conceitual do modelo ao qual procura se contrapor (Meier; Nedelmann, 1977, p. 40).  

O primeiro problema apresentado é de caráter epistemológico, sendo que os autores 

não enxergam com clareza em que tipo de modelo se encaixa o neocorporativismo, estando 

mais propenso a ser um modelo descritivo, ou seja, “como um conjunto de suposições 

relativas a aspectos selecionados da realidade que não possuem relacionamento explícito entre 

si” (Meier; Nedelmann, 1977, p. 40). Considerando esta classificação, outro problema acaba 

surgindo, que consiste na arbitrariedade presente na escolha dos elementos que serão 

analisados pelo modelo, sendo que no caso específico do neocorporativismo, não fica claro se 

serão utilizadas apenas as associações privadas e o Estado, ou se também é necessária a 

participação de outras estruturas socioeconômicas não organizadas presentes no contexto de 

determinado recorte.  

Outra importante questão levantada diz respeito ao papel do Estado, que apesar de não 

ser considerado neutro neste caso, ao contrário do modelo pluralista, não possui uma 

definição concreta acerca do seu modus operandi. Além disso, neste relacionamento com os 

grupos de interesse, não é justificada a maneira pela qual estes grupos angariam tanto poder a 

ponto de serem capazes de impor suas demandas ao Estado, tendo apenas uma justificativa 

vazia de que estas organizações sempre existiram e se comportaram desta maneira como 

resposta por parte de Schmitter (Meier; Nedelmann, 1977, p. 41).  

Tendo feito estes apontamentos, os autores passam então a dissertar de maneira mais 

detalhada acerca destas inconsistências, de maneira a especificar os motivos que os levaram a 

enxergar tais falhas, dividindo a análise em dois grupos: i) o Estado; ii) sociedade civil 

(reunindo tanto os grupos organizados quanto os não organizados) (Meier; Nedelmann, 1977, 

p. 42). No primeiro caso, o ponto de partida é justamente a má delineação da concepção de 

Estado na teoria neocorporativa, uma vez que apesar de ser tratado como uma massa 

homogênea neste caso, o mesmo pode representar diferentes instituições, como o poder 

executivo, instituições administrativas ou até mesmo o Parlamento, sendo que cada um deles 
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requer uma abordagem estratégica diferente por parte dos grupos de pressão. Não obstante,  

Meier; Nedelmann destacam também a pouca importância dada aos partidos políticos. Apesar 

de muitos autores partirem do pressuposto implícito de que estes são contornados pelo uso de 

instituições paralelas ao funcionamento dos regimes democráticos, uma melhor explicitação 

deste ponto seria um fator enriquecedor no aspecto teórico, uma vez que permitiria entender 

em que medida os partidos são deixados de lado, além do próprio funcionamento destas 

instituições paralelas, que conseguem escapar aos trâmites legais do legislativo (Meier; 

Nedelmann, 1977, p. 42) 

Já no segundo caso, a principal crítica recai sobre o fato de apenas organizações de 

caráter econômico serem levadas em consideração nas análises deste tipo, deixando de lado 

importantes organizações, como as de caráter cultural, que costumam ter forte impacto em 

decisões que extrapolam o seu próprio nicho, sem que este abandono tenha uma explicação 

clara. Os autores elencam algumas possibilidades: i) as organizações econômicas são as que 

melhor permitem uma análise “macroscópica” como chamam os autores, permitindo 

visualizar a diferenciação das estruturas da melhor forma possível; ii) o peso da economia 

para o desenvolvimento nacional, de modo que a escolha deste segmento passa a ser pura e 

simplesmente estratégica (Meier; Nedelmann, 1977, p. 43). 

Uma crítica à definição conceitual dos grupos de interesse feita por Schmitter também 

é apresentada, mais especificamente acerca da especificidade funcional com relação ao setor 

econômico que estes grupos representam. Para Meier e Nedelmann, da maneira como foi 

construído, o conceito de Schmitter traz consigo um caráter unidimensional, que significa que 

a diferenciação pode se tornar muito ampla, podendo variar entre setores e produtos, como 

por exemplo, os diferentes interesses entre o setor industrial, agropecuário e de serviços, e 

mesmo dentro destes setores, se pensarmos na existência de empresas tanto estatais como 

privadas, novamente os interesses podem não convergir, o que implica num padrão de 

funcionalidade difusa, e não específica, como clama Schmitter (Meier; Nedelmann, 1977, p. 

44-45).  

Além do mais, Meier e Nedelmann consideram a visão de Schmitter sobre as 

organizações de interesse como estática, não dando o devido valor à mutação que estas sofrem 

no decorrer de sua história, o que implica entre outras coisas em estabelecer um padrão para 

convergência dos interesses difusos no interior destas organizações com a finalidade de 

estabelecer um padrão organizacional (Meier; Nedelmann, 1977, p. 45). 
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Algumas críticas sobre o relacionamento entre Estado e organizações privadas também 

são apresentadas. Os autores tomam como base os principais pontos da definição de Schmitter 

que distingue o modelo corporativista societal do pluralista, sendo eles: i) reconhecimento dos 

grupos privados por parte do Estado; ii) controle de suas lideranças; iii) controle da 

articulação dos interesses (Meier; Nedelmann, 1977, p. 46). Com relação ao primeiro ponto, 

questionam se o Estado teria alguma alternativa frente ao surgimento de um grupo setorial 

privado de caráter monopolista que não fosse reconhecer sua existência, alertando para o fato 

de que é necessário especificar se este reconhecimento implica na consideração esporádica da 

opinião deste tipo de grupo ou a incorporação das demandas dos mesmos no processo de 

formação de políticas púbicas (Meier; Nedelmann, 1977, p. 47).   

O segundo e terceiro pontos são tratados em conjunto, de forma que os autores buscam 

entender se este controle por parte do Estado abrange elementos como: os interesses debatidos 

por estes grupos; se eles serão alvo de repressão ou não; qual será o grau de participação 

destes grupos no processo de formação de políticas públicas; e outros mais. Além disso, 

consideram importante pontuar se esta participação será ou não levada em consideração para 

o processo de tomada de decisão quando necessário. Isto está relacionado intrinsecamente 

com o terceiro ponto anterior, sendo necessário fazer uma diferenciação de distintas áreas de 

ação de poder, seja do Estado ou dos grupos organizados, e que podem ser do interesse destes 

órgãos, para que então seja possível entender a natureza do problema e resolvê-lo (Meier; 

Nedelmann, 1977, p. 47-48). 

Neste caso, Meier e Nedelmann sugerem uma diferenciação em três áreas. A primeira 

diz respeito à entidade que dá início às propostas, sendo que o lado que tomar a iniciativa 

obterá considerável vantagem ao deixar o outro na defensiva, propondo a política de maneira 

independente
9
. A segunda diz respeito à consulta que, como o próprio nome indica, diz 

respeito à apresentação do problema e, independente do grupo que o apresenta, as 

organizações privadas são consultadas e podem dar sua opinião sobre o mesmo. No entanto, 

isto não significa que o governo irá acatar as sugestões dadas, o que implica na necessidade de 

apontar uma terceira área, a da resolução. Os autores reconhecem a possibilidade desta área 

transmitir a ideia de um modelo autoritário, onde um dos lados cuida de todas as etapas da 

formação e aplicação das políticas públicas sem considerar a opinião de mais ninguém, 

                                                           
9
 Os autores dão como exemplo tanto a atuação do Partido Democrata Sueco durante as décadas de 1950 e 1960 

como a atuação da União Central dos Trabalhadores naquele mesmo país no decorrer da década de 1970, que 

tomou várias iniciativas sobre questões salariais de maneira unilateral. 
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porém, a ideia aqui é na verdade entender em que áreas a atuação do governo é impactada na 

ponta, ou seja, aquelas onde as políticas públicas são influenciadas por interesses privados já 

em seu estágio final, quando estão prontas para serem aplicadas (Meier; Nedelmann, 1977, p. 

47-48). 

Um último ponto que merece destaque é a proposta de dissociar o neocorporativismo 

da concepção de um modelo estático, onde as diferentes categorias sociais estão 

necessariamente relacionadas a uma determinada função que tem ligação com diferentes 

níveis do arranjo institucional, onde os níveis podem ser encarados como aquelas diferentes 

áreas do processo de formulação das políticas públicas mencionadas acima (iniciativa, 

consulta e resolução), de modo que além de engessar as possíveis decisões destes atores, uma 

vez que não é possível fazer outro tipo de escolha além daquela já esperada por eles, grupos 

não organizados que não se encaixam nestes diferentes níveis do processo de tomada de 

decisão também não costumam ser contemplados nas análises (Meier; Nedelmann, 1977, p. 

48-49).  

Assim, os autores sugerem uma abordagem que tem um caráter dinâmico e que encare 

o neocorporativismo como um processo que nasce em decorrência de mudanças na 

configuração estrutural interna da sociedade, que acabam por demandar um modelo deste tipo 

como solução. Uma das vantagens desta abordagem é justamente incorporar a participação de 

grupos não organizados, como a sociedade civil que, num contexto como em um ano eleitoral, 

pode acabar tendo importante participação na adoção ou não do modelo neocorporativista por 

parte dos grupos organizados privados e até mesmo dos partidos políticos (Meier; 

Nedelmann, 1977, p. 49-50). 

Cawson (1978) foi mais crítico com relação à construção feita por Pahl e Winkler 

(1975), alegando uma possível incompletude na abordagem dos autores ao definirem a 

ascensão do corporativismo como uma mudança qualitativa no papel do Estado a partir de 

mudanças estruturais no campo econômico (Cawson, 1978, p.180). Para ele, é imperativo 

debater esta questão à luz da teoria política e da importância da participação dos grupos de 

interesse no processo de formação de políticas públicas no interior das democracias liberais. 

Segundo o autor, o enfoque na questão econômica de controle de preços e salários, além das 

menções ao rompimento de barreiras ideológicas, são condições necessárias, mas não 

suficientes para explicar o corporativismo como um todo. Além disso, não foram apresentadas 
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maneiras satisfatórias de construção e legitimação por parte dos partidos políticos dos quatro 

pilares apresentados pelos autores.
10

 

Para elucidar estas questões, Cawson (1978) busca construir seu conceito de 

neocorporativismo a partir da importância dos grupos de interesse para as democracias 

liberais que, segundo ele, foi subjugada durante muito tempo pelos teóricos e só retomada 

com maior assertividade naquele período. Esta mudança na forma de encarar os grupos de 

interesse impacta diretamente no papel do Estado, que deixa de ser o representante máximo da 

vontade emanada pela população para ser um órgão cada vez mais dependente da ação dos 

grupos privados, tanto no que diz respeito à elaboração de políticas como na sua manutenção.  

Cawson concorda parcialmente com a definição dada por Schmitter (1974), enfatizando o 

caráter não competitivo destes grupos de interesse, porém, para ele este caráter não 

competitivo só se dá em setores de maior importância para o conjunto da economia. Para os 

demais setores, a hipótese de competição dos agentes com relação aos próprios interesses se 

manteria válida, o que implicaria na coexistência dos modelos pluralista e corporativista e o 

critério para escolher quais setores serão parte de cada um dos modelos advém da importância 

estratégica destes para o conjunto da economia.  

Além disso, Cawson (1978) também aponta para a necessidade de se entender a 

função dos partidos políticos neste esquema, que também sofreriam uma mutação 

considerável, indo de representantes da vontade coletiva para legitimadores das políticas 

elaboradas no centro deste sistema corporativista. Concretamente, isto significa a criação de 

um Estado corporativista, cujo foco é centralizar a formação de políticas públicas e incorporar 

em seu processo de tomada de decisão grupos monopólicos e não competitivos de setores 

vistos como estratégicos, convergindo para o modelo corporativista, enquanto os demais 

setores, considerados como não estratégicos, permaneceriam fora de seu raio de ação, 

disputando entre si por maior participação no mercado e, consequentemente, seguindo uma 

lógica alinhada ao modelo pluralista, evitando assim a criação de uma “sociedade 

corporativista” (Cawson, 1978, p. 185). 

A partir dos pontos elencados aqui, além de algumas considerações acerca do aumento 

ou não da burocracia dentro de um Estado corporativista, o autor dá a sua definição sobre este 

sistema: 

                                                           
10 

É importante ressaltar que este questionamento não tem relação com os apontamentos dos autores sobre a 

aceitação do corporativismo por todos os partidos do país no período. 
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“Corporativismo é um sistema politico-econômico em que o Estado direciona predominantemente as 

atividades da indústria privada em parceria com os representantes de um número limitado de grupos de 

interesse singulares, compulsórios, não competitivos, hierarquicamente ordenados e funcionalmente 

diferenciados.” (Cawson, 1978, p.188).  

 

O que apresentamos até aqui teve o objetivo de apresentar o debate sobre o tema mas 

está longe de esgotar a discussão. Dessa forma, ressaltamos a seguir a contribuição de um dos 

principais autores sobre o tema que, no nosso entendimento, forneceu um modelo adequado 

para a análise a que nos propomos nesta dissertação.  

 

1.2 LEHMBRUCH E O MODELO DE “CONCERTAÇÃO” 

 

Assim como os autores citados anteriormente, o pesquisador alemão Gerhard 

Lehmbruch também é considerado um dos pioneiros no estudo sobre o tema, sendo 

importante figura na popularização da teoria neocorporativista no meio acadêmico. Em um de 

seus primeiros trabalhos, “Consociational Democracy, Class Conflict, and the New 

Corporatism”, publicado em 1974, Lehmbruch busca não só construir uma definição teórica 

para este tipo de arranjo, como também expõe as principais características que levaram ao seu 

surgimento.  

O autor parte da hipótese de que estratégias consensuais do tipo corporativista são 

meios não só de superar valores sistêmicos ligados a questões chamadas por ele de 

“segmentações sub-culturais”
11

, como também de caráter econômico, ao promover um maior 

nível de integração social nos países capitalistas altamente desenvolvidos (Lehmbruch, 1974, 

p. 59). Sua justificativa para esta construção teórica consiste na interdependência dos 

diferentes grupos sociais em uma economia capitalista, o que origina a necessidade de criação 

de um consenso entre eles (Lehmbruch, 1974, p. 61).  

Desta forma, há uma distinção profunda entre o modelo neocorporativismo proposto 

por ele e os corporativismos observados em diferentes momentos da história - como no caso 

do praticado na Europa pré-industrial ou aqueles regimes autoritários a exemplo da Itália e 
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Sobre estas questões ver Lijphart (1968) e McRae (1974). 
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Portugal - adotando, assim como Schmitter (1974), uma terminologia específica para a 

tipologia que estava propondo
12

, sendo esta composta pelo chamado “corporativismo liberal”, 

e por o que classificou como “corporativismo autoritário”. Focando no primeiro caso, tal 

sistema seria caracterizado da seguinte forma: 

 
(...) um tipo especial dos grandes grupos sociais organizados na formação de políticas públicas, 

especialmente as de caráter econômico. Consulta e cooperação entre os administradores e organizações 

de interesse são, sem dúvida, comum em todas as democracias constitucionais com um alto grau de 

desenvolvimento capitalista. Mas, a diferença do “corporativismo liberal” é o alto grau de cooperação 

intra-grupo no processo de formação das políticas públicas. (Lehmbruch, 1974, p. 59). 

  

O surgimento deste novo modelo para Lehmbruch ocorre principalmente em função de 

dois fatores específicos: i) a substituição do mercado de livre concorrência nos moldes liberais 

por um “capitalismo organizado”, onde há um nível cada vez mais elevado de politização do 

mercado, sendo que as inúmeras firmas competitivas são substituídas por monopólios ou 

oligopólios com força o suficiente para fazer valer seus interesses através da representação; ii) 

os traumas causados pela crise de 1929, especialmente no tocante à estabilidade das 

democracias liberais (Lehmbruch, 1974, p. 60). Desta forma, a participação no manejo da 

política econômica, que envolve não só a política setorial, mas engloba também políticas de 

emprego, estabilidade monetária, balança de pagamentos e, principalmente, crescimento 

econômico, passaram a ser objeto de interesse destes grupos, que de maneira cada vez mais 

ordenada e integrada engajaram-se na tarefa de encontrar a melhor alternativa a estas 

questões.  

Já em “Liberal corporatism and party government”, publicado em 1977, Lehmbruch 

busca entender se o padrão de relacionamento entre os arranjos corporativistas e o sistema de 

partidos políticos vigente nas principais democracias liberais da Europa, o parlamentarismo, 

teria o caráter complementar ou substitutivo.  A hipótese do autor considera que as relações 

entre o modelo corporativista e os partidos políticos nos governos destes países, considerados 

como economias capitalistas avançadas, tendem a avançar em direção a um modelo de 

diferenciação e criação de subsistemas, nos quais o objetivo é dar ao arranjo maior capacidade 

                                                           
12 

 
 Vale ressaltar que a única convergência destes autores neste momento diz respeito à adoção de 

terminologias diferentes para o mesmo fenômeno, uma vez que enquanto Lehmbruch trata o corporativismo 
como um processo político, Schmitter o vê como um modelo de intermediação de interesses.  
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de absorção e resolução de problemas, ou seja, o equivalente a um relacionamento 

complementar.  

Logo, a verificação da veracidade ou não desta hipótese passa pelo entendimento dos 

motivos que levam à adesão tanto por parte dos indivíduos, quanto das organizações, ao 

modelo neocorporativista – ou corporativista liberal – de formação de políticas públicas. 

Neste sentido, o autor credita a entrada dos indivíduos nas organizações como resultado de 

uma forte pressão social, de maneira que a liberdade de escolha dos mesmos é quase fictícia 

(Lehmbruch, 1977, p. 92).  

A adesão e manutenção das organizações a esta ordem são questões centrais do 

trabalho. Antes de adentrar no problema, ele retoma alguns pontos de sua construção do 

conceito de neocorporativismo, detalhando o que seria o modelo bilateral de barganha. Neste 

modelo bilateral,o processo de barganha ocorreria em duas etapas:  no primeiro momento os 

grupos privados montam seus processos de composição e associação para só então partirem 

para a negociação com o Estado em ambientes específicos, como as Câmaras Setoriais, 

instituições características de algumas experiências marcantes como Áustria e Holanda 

(Lehmbruch, 1977, p. 95). Uma ressalva acerca da importância deste modelo bilateral consiste 

no fato de que ao considerá-lo, são excluídas outras hipóteses de relação entre o Estado e os 

grupos privados, como a pressão originada a partir do próprio sistema político em decorrência 

da representação parlamentar destes grupos. 

Outras importantes considerações são feitas pelo autor neste primeiro momento ao 

fazer uma análise que ele considera superficial sobre as características do sistema: i) o manejo 

de políticas públicas mencionado em seu texto anterior está mais restrito às políticas de renda 

(income policy), sendo outras políticas da alçada de órgãos do governo e sem intervenção 

direta dos organismos neocorporativistas; ii) estas organizações são constituídas, via de regra, 

por membros da esfera do trabalho e dos negócios, ou seja, trabalhadores e empresários. 

Grupos provenientes da agricultura não costumam fazer parte destes arranjos
13

 (Lehmbruch, 

1977, p. 98). 

E contra que tipo de arranjo o neocorporativista, construído através do processo 

bilateral de barganha entre organizações privadas e Estado, se opõe? Esta é uma importante 

questão que o autor busca responder logo na sequência. Para isso, começa atestando a 

                                                           
13

 Importante ressaltar que o autor está estudando a realidade de um grupo específico de países europeus. 
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impossibilidade da manutenção de práticas de livre mercado ou de intervenções no padrão 

keynesiano, que possuem como característica serem focadas na política fiscal e mais 

preocupadas com os agregados macroeconômicos. Segundo ele, as sociedades modernas se 

acostumaram com a presença de determinado tipo de intervenção na esfera econômica, 

inclusive como meio de encontrar a imagem de alguém para culpar por eventuais fracassos, 

porém, num sistema econômico cada vez mais globalizado e, consequentemente, integrado, o 

controle direto das políticas de renda, seja através da taxação ou via congelamento de preços, 

tornou-se completamente ineficiente, sendo o processo de barganha descrito por ele 

fundamental para se chegar a um resultado ideal para todas as partes. 

Tendo este conjunto de informação em mãos, Lehmbruch (1977) passa a destacar a 

relação entre os arranjos corporativistas e o sistema partidário existente no parlamentarismo. 

A aproximação entre os formadores de política do governo e os interesses dos grandes grupos 

poderia ser vista, a princípio, como um meio de esvaziar o papel do sistema parlamentar e 

consequentemente dos partidos políticos, de maneira que restringir, e se possível impedir, o 

avanço deste modelo seria de fundamental importância por parte dos últimos. Contudo, a 

relação entre ambos não necessariamente se processou desta forma, como bem mostra 

Lehmbruch ao mencionar certa aproximação entre as partes, gerando um aumento da 

diferenciação estrutural e especialização funcional (structural differentiation and functional 

specializatioin) por parte dos partidos para abrigar as demandas privadas e incorporá-las no 

processo de formação das políticas públicas da melhor forma possível no tocante à atuação 

parlamentar (Lehmbruch, 1977, p. 99).  

A diferenciação e especialização podem ser entendidas como o afinamento da relação 

entre os partidos e os entes privados, que se posicionaram de determinada maneira com 

relação a leis e medidas que foram propostas no Parlamento e consequentemente esperam que 

seus integrantes, ou líderes partidários, cumpram a função de fazer valer a vontade destes 

grupos no momento da votação. Algumas restrições nesta relação também são apontadas: i) a 

construção de um consenso no interior do partido acerca das demandas exteriores costuma 

demorar mais tempo que os grupos de interesse estão dispostos a esperar, de maneira que os 

resultados das políticas públicas para os últimos tendem a ser mais benéficos quando tratam 

de assuntos de longo prazo, que é justamente quando se tem mais tempo de debater e formar 

uma maioria. Políticas de curto prazo tendem a não obter um resultado plenamente 

satisfatório; ii) determinadas decisões que envolvam a disputa entre partidos no sistema 
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político podem acabar prejudicando a obtenção de um consenso, sendo em muitos casos uma 

intervenção de maneira incisiva por parte do governo necessária (Lehmbruch, 1977, p. 100). 

Portanto, a partir da explicitação das deficiências apresentadas acima, a busca pelo 

protagonismo na construção de um consenso político acaba se tornando uma tarefa 

desinteressante para os partidos políticos, uma vez que pode significar o abandono de 

importantes estratégias eleitorais que se mostrem importantes para os objetivos destes grupos, 

de maneira que a construção de consensos acerca de questões relacionadas ao corporativismo 

são normalmente relegadas aos grupos de interesse e membros administradores do Estado, 

sendo processadas em instituições “extralegais”, de modo a restringir o legislativo a tarefas 

pontuais no decorrer do processo (Lehmbruch, 1977, p. 100). 

Entretanto, com a publicação de “Concertation and the Structure of Corporatist 

Networks”, em 1984, o autor revê alguns de seus posicionamentos anteriores, assim como 

busca introduzir uma nova tipologia para o corporativismo, de maneira a desconstruir não só 

parte de suas definições iniciais, como principalmente as de Schmmiter (1974), alegando que 

a diferenciação entre liberal e autoritário – ou societal e estatal – não são as formas mais 

corretas de encarar os modelos corporativistas, uma vez que “eles são de limitado uso como 

base para uma tipologia empírica, e em alguns casos podem levar inclusive a resultados 

enganosos” (Lehmbruch, 1984, p. 2). Há ainda casos mais graves, onde as restrições impostas 

pelas definições podem acabar apontando para o modelo oposto: 

 
O paralelismo de corporativismo “estatal” e “societal” na formulação original de Schmmiter implica 

que o „corporativismo societal‟ poderia ser distinguido do pluralismo por, dentre outras coisas, a 

associação obrigatória das organizações e suas estruturas hierárquicas. Em literaturas subsequentes isto 

na verdade tem levado a uma interpretação elitista do corporativismo moderno (...). (Lehmbruch, 1984, 

p. 2-3). 

 

 Lehmbruch argumenta que de maneira geral o corporativismo moderno pode ser 

identificado a partir dos seguintes desenvolvimentos analíticos:  

 
i) o desenvolvimento e fortalecimento de organizações de interesse centralizadas – ou associações de 

pico – que possuem o monopólio de representação; ii) a concessão a estas associações do privilégio de 

acesso ao governo, e o crescimento, em maior ou menor grau, de ligações institucionais entre a 

administração pública e estas organizações; iii) uma “associação social” entre as organizações do 

trabalho e capital com o objetivo de regular conflitos entre ambos, de maneira a coordenar a política 

pública (normalmente no formato „tripartite‟ (Lehmbruch, 1984, p.2) 
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Desta forma, ele indica as duas roupagens diferentes que podem ser assumidas pelos 

arranjos corporativistas, sendo elas: i) corporativismo setorial; e, ii) concertação. O primeiro 

caso corresponde exatamente à definição dada por Schmitter (1974), apenas com o acréscimo 

de que neste caso são levadas em conta apenas organizações setoriais. Já a chamada 

“concertação” possui características razoavelmente diferentes: 

 
i) envolve não apenas um único grupo de interesse com acesso privilegiado ao governo, mas uma 

pluralidade de organizações que normalmente representam interesses antagônicos; e ii) estas 

organizações administram seus conflitos e coordenam suas ações com as do governo expressamente em 

relação aos requerimentos sistemáticos da economia nacional (Lehmbruch, 1984, p. 4). 

 

 Ao contrário da construção anterior, estes dois arranjos não possuem relação 

oposta, sendo marcados na verdade por um caráter contínuo, onde a mudança se explica pela 

importância relativa dos grupos de interesse, com foco nas mudanças de coordenação intra-

organizacional, e o aumento no nível de representação no nível setorial. O autor considera o 

modelo setorial como aquele vigente no final do século XIX, antes do advento do liberalismo, 

enquanto a concertação seria um modelo contemporâneo ao século XX A quebra de 

paradigma que resultou na mudança entre os dois modelos se deu com as chamadas políticas 

keynesianas adotadas a partir do pós-guerra, mais precisamente as de cunho fiscal, quando o 

foco na resolução de problemas macroeconômicos fez com que fossem abandonadas as 

políticas setoriais, que na verdade eram apenas medidas protecionistas conquistadas por 

grupos com capacidade de influenciar o Estado. 

 A partir deste novo cenário, segundo o autor, o Estado não só passou a reconhecer 

a importância de se preocupar com o aspecto macroeconômico, como também enxergou a 

possibilidade de se utilizar dos grupos de interesse para cumprir esta tarefa. Esta parceria 

tende a realizar-se com as condições de que os grupos de interesse já possuam ligações com a 

administração pública e que suas estruturas internas permitam a implementação efetiva de 

políticas “concertadas”. Com relação ao seu funcionamento, a concertação muitas vezes opera 

sob clássico modelo tripartite, composto pelo Estado e representantes tanto do trabalho como 

do capital, de maneira que o arranjo é formado quando as disputas setoriais entre os dois 

últimos passam a ser de interesse nacional, sendo institucionalizadas e resolvidas a partir do 

consenso de todas as partes.   

 Como já mencionado, Lehmbruch passa a se afastar de outras abordagens 

pioneiras, inclusive a dele mesmo, que atribuem ao corporativismo apenas a responsabilidade 
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de resolver questões relacionadas à política de renda. O autor admite a possibilidade da 

“concertação” surgir como modo de resolver problemas relacionados à disputa por renda, mas 

aponta que a experiência adquirida na resolução destas questões e a transmissão deste 

conhecimento para outras áreas é a base para o extrapolamento do uso de arranjos desta 

natureza como solução para questões de outros campos, sendo complementada pela própria 

racionalidade dos agentes, que optam por este modelo em detrimento a métodos tradicionais, 

baseados em trâmites legais, burocráticos e que podem acabar sendo mais demorados, além de 

não enxergarem no “livre mercado” opção viável para obtenção de suas próprias demandas, 

tendo em vista os tradicionais problemas apresentados por modelos calcados nestes 

princípios, como assimetrias de informação e de poder. 

 Com relação à institucionalização dos arranjos de concertação, o autor retoma em 

um primeiro momento a necessidade de analisar os diferentes atores, seja do capital ou do 

trabalho. Isto pode ser feito através da construção de uma hierarquia, na qual no topo estão os 

órgãos que exercem de fato a representação das classes, denominados de grandes associações 

(peak associations), enquanto os grupos de menor porte ocupam a sua parte inferior. A partir 

desta construção, o autor sugere uma análise bidimensional, pela qual primeiramente deve-se 

levar em conta a interação vertical destes grupos para, então, se fazer uma análise do 

relacionamento horizontal entre as diferentes organizações de grande porte.  

No primeiro caso – a interação vertical- o que foi observado por Lehmbruch foi a 

existência de um arranjo extremamente formal, no qual os pequenos grupos de interesse ou 

sindicatos participavam, ainda que de maneira compulsória, de uma rígida estrutura vertical, 

respondendo a uma organização de grande porte responsável não só por chancelar os acordos 

negociados por estes pequenos organismos, como também por mediar a negociação de seus 

interesses nas estruturas econômicas de conciliação propostas pelo Estado. A participação 

compulsória neste caso estava ligada ao escopo de atribuições que era permitido para estas 

pequenas organizações que, na falta de legitimidade para decisões de grande porte, se viam 

impelidas a participar destes arranjos, ainda que isto significasse perda de parte de sua 

autonomia. 

 Já no tocante ao relacionamento de caráter horizontal entre os diferentes grupos e 

o Estado, o resultado é o oposto do descrito no parágrafo anterior. Há pouca ou nenhuma 

integração de caráter formal entre estes organismos no sentido de elaboração e implementação 

de políticas públicas, optando majoritariamente por mecanismos informais como a consulta e 
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discussões
14

. Duas explicações podem ser dadas para este fato: i) o bom funcionamento das 

estruturas verticais está ligado à coesão estabelecida entre a associação principal e os 

pequenos grupos de representação de interesses, de modo que o estabelecimento de acordos 

entre os grandes grupos, seja entre si ou com o Estado, pode colocar em risco esta 

estabilidade; ii) decisões impopulares, como restrições ao aumento dos salários dos 

trabalhadores, não necessariamente contam com a aprovação dos grupos deste setor, o que 

impede também o descontentamento contra estes e um possível abalo das relações de 

concertação. 

Lehmbruch também faz novos e importantes apontamentos acerca da relação 

entre o sistema partidário e os grupos de interesse. Nos casos que envolvem modelos de 

“concertação”, segundo ele, a relação de complementaridade entre o setor público e a esfera 

privada se mantém, no entanto, ele aprofunda um pouco mais como se dá a incorporação dos 

interesses privados pelo Parlamento. Dois pontos se destacam: i) a preocupação do governo 

em obter maiorias para demandas consideradas importantes pelos arranjos corporativistas; ii) 

a crescente participação dos membros das organizações privadas em altos postos dos partidos 

políticos. 

 No primeiro caso, Lehmbruch destaca que apesar de frágeis, as relações 

horizontais construídas pela interação tripartite descrita anteriormente podem resultar em 

políticas públicas de interesse mútuo entre as partes, mas, que em alguns casos, em razão da 

alta informalidade nos acordos entre as partes e a importância relativamente elevada do 

sistema político para os países em questão, estes acordos para possuírem força de lei precisam 

ser chancelados pelo Parlamento. Neste caso, os governos passam a se empenhar cada vez 

mais para construir uma maioria suficientemente robusta e aprovar os “pactos sociais” que são 

de seu interesse.  

 O segundo ponto caminha na mesma direção, porém, mostra uma tendência que 

pode ser considerada ainda mais interessante, ao afirmar que há uma crescente participação de 

membros do setor privado no interior do Parlamento. Esta participação se concretiza muitas 

vezes por questões ideológicas, sendo que, de maneira geral, o autor observa membros das 

organizações do trabalho se alinhando com partidos de caráter social-democrata, enquanto 

                                                           
14

 Um exemplo que corrobora esta colocação foram os encontros anuais dos grupos de negócio (business) e 

trabalho na Suécia, realizados entre o início e a metade da década de 1960 na casa de verão do Primeiro Ministro 

do país, que receberam o apelido de Harpsund Democracy, em alusão ao nome que recebia a residência do 

Primeiro Ministro (Lehmbruch, 1984, p.12-13).  
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aqueles pertencentes às organizações do capital voltam-se para os partidos conservadores e/ou 

liberais. Chama atenção também que a partir destes movimentos, é possível verificar qual das 

estruturas verticais mencionadas anteriormente possui maior nível de coesão, uma vez que 

partidos relacionados à social democracia tendem a ser dominantes em seus países, 

concentrando um maior número de membros das organizações de interesse e conseguindo 

impor suas demandas de maneira mais sólida, sendo que estes últimos inclusive passam a ser 

figuras simbólicas do partido, ganhando altos cargos e os representando nas comissões e 

grupos montados no Parlamento. Em contrapartida, a ligação entre os membros do capital e o 

sistema partidário não caminha da mesma maneira, o que pode ser atribuído por um lado à 

excessiva fragmentação dos partidos liberais e conservadores e, de outro, à própria postura 

mais comedida adotada por estes agentes no âmbito da esfera pública. 

1.3 O neocorporativismo nos níveis macro, meso e micro  

 

Como já mencionado, as definições expostas acima formam, em sua maioria, as 

contribuições pioneiras acerca do neocorporativismo. Contudo, como alerta Arbix (1996), 

estes estudos iniciais estavam focados essencialmente no impacto deste arranjo no âmbito 

nacional, resultando em trabalhos que expõe aspectos mais gerais do modelo, de maneira que 

este conjunto de pesquisas iniciais acabou se debruçando sobre o que ficou conhecido como 

“macrocorporativismo”. Desde então, houve um considerável avanço nos estudos sobre a 

temática, que deu origem a duas vertentes distintas, sendo elas: i) meso-corporativismo; ii) 

micro-corporativismo.  

O meso-corporativismo se caracteriza por envolver a relação entre Estado e um 

determinado grupo de agentes privados, que pode tomar a forma de associações de classe ou 

sindicatos, de modo que o foco principal neste caso está na análise da negociação a nível 

setorial, na qual os representantes do setor privado se unem ao setor público em instituições 

específicas que serão responsáveis por moldar o caráter das políticas públicas.  

Já no micro-corporativismo, os atores envolvidos na negociação são o Estado e apenas 

um agente privado de determinado setor, podendo ser um banco, uma empresa industrial ou 

outro tipo de empresa, de maneira que neste caso são tratados problemas específicos, podendo 

inclusive ser geograficamente delimitados (Viscardi, 2018).  
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Dois autores (Martin, 1996 e Arbix, 1996) que se dedicaram ao estudo das câmaras 

setoriais do setor automobilístico brasileiro, formadas durante a década de 1990, mais 

precisamente no governo do ex-presidente Fernando Collor, para elaborar a política industrial 

do setor, utilizaram-se do meso-corporativismo como ferramenta de análise, tendo não só 

oferecido importantes conclusões, como também definições de grande relevância para o 

debate sobre o tema. 

Martin (1996) atribui a seguinte definição ao meso-corporativismo:  

 
“(...) A noção de „meso-corporativismo‟ foi empregada por diversos autores para capturar a dinâmica 

específica desse processo de intermediação de interesses e de formação de políticas, que estão 

circunscritos ao nível intermediário de um setor da economia, uma região ou uma área de competência 

bem definida. A existência de arranjos corporativos em nível sub-sistêmico foram e continuam sendo 

muito importantes em alguns países avançados com pouca ou nenhuma tradição de negociação 

abrangente entre as associações nacionais de caráter intersetorial (as últimas constituindo-se a marca 

registrada do “macro-corporativismo”), tais como a Alemanha.” (Martin, 1996, p. 149-150) 

 

Esta classificação, segundo o autor, está baseada nos seguintes critérios: i) as 

interações devem ser de caráter neocorporativo, ou seja, de um lado o Estado representado por 

suas instituições e órgãos e assim como “associações de interesses hierarquicamente 

organizadas, funcionalmente definidas, em número limitado e mutuamente exclusivos, 

supondo cada uma das partes deter o monopólio da representação que, em última instância, é 

reconhecido e institucionalizado pelo Estado” (Schmitter, 1974 apud Martin, 1996); ii) a 

interação entre as partes envolvidas, ou seja, o Estado e os entes privados, deve ser toda feita 

dentro do âmbito institucional, de modo que não seja possível separar os agentes em grupos 

diferentes, mas, considerar o conjunto como uma unidade formadora da política pública; iii) a 

relação entre os envolvidos não deve ser de imposição de demandas, mas, de intercâmbio de 

ideias e posições que resultem na elaboração de políticas públicas que atendam as 

expectativas de ambos. Importante ressaltar que neste caso deve-se considerar que os grupos 

de interesse possuem relativa autonomia com relação ao Estado; (iv) a área da interação deve 

ter o caráter “meso”, ou seja, deve ser uma zona intermediária, de modo que além de contar 

com as associações de classe e sindicatos, deve haver a presença de órgãos públicos que 

sejam responsáveis pela elaboração de políticas setoriais, dando um caráter mais específico ao 

papel que exerce o Estado neste tipo de arranjo, o que inclusive vai ao encontro da 

diferenciação do modelo pluralista-liberal que já foi discutido. 



 

49 
 

Já Arbix (1996) destaca a importância da utilização de negociações no nível meso, 

uma vez que para ele este seria o modo de otimizar os ganhos para ambas as partes, onde 

tanto os empresários são beneficiados ao terem a chance de estabelecerem parâmetros de 

preços e salários que permitirão um melhor nível de lucro, quanto os próprios trabalhadores 

que além de maior poder de barganha, atingirão resultados que provavelmente não seriam 

alcançados sem este modelo de negociação. Além destes, o próprio Estado seria beneficiado 

ao poder pôr em prática políticas públicas que talvez não conseguisse implementar por conta 

própria. 

 
“(...) A disposição do Estado de negociar a elaboração e a implementação de políticas industriais indica 

a ausência de condições para que a sua política seja imposta para um dado setor da economia. Sobre 

essa base, os arranjos mesocorporativistas intervêm exatamente quando um sistema de trocas e 

concessões se estabelece, visando a aplicação – e o êxito – de uma política industrial. São exatamente 

essas novas relações que explicam a natureza quase-pública desses organismos de formulação, 

implementação e de concertação de políticas. O poder político e econômico dos arranjos 

mesocorporativistas seria construído pela articulação dos grupos de interesse e, ao mesmo tempo, 

concedido pelo Estado.” (Arbix, 1996, p. 149) 

 

 Grosso modo, a utilização desta abordagem teve dois grandes impactos para a 

teoria neocorporativista. O primeiro deles consiste na possibilidade de ampliar o leque de 

casos estudados, uma vez que os critérios para a utilização da abordagem macro a  acabam 

atrelando a determinados contextos nos quais, além deste arranjo institucional específico, era 

necessário um cenário político e social razoavelmente bem desenhados, com a presença de 

partidos de cunho social-democrata no poder e a existência de sindicatos com força o 

suficiente para fazer valer sua participação e opiniões nestes ambientes. 

 
Por não contarem com partidos reformistas vinculados aos trabalhadores, nem com fortes associações 

nacionais, por marginalizarem sistematicamente os sindicatos da elaboração das políticas públicas e 

com a articulação Parlamento-sociedade sendo feita via comissões de trabalho, através de um sistema de 

grupos de pressão organizados, os Estados Unidos eram um exemplo de país onde o corporativismo não 

poderia vingar. A Inglaterra, tradicionalmente liberal, e com associações nacionais relativamente 

frágeis, também ficava distante de qualquer classificação nesse sentido. E o Estado francês, fortemente 

centralizado e capacitado para o planejamento, inibia, nas análises, o surgimento de arranjos 

corporativistas. (Arbix, 1996, p. 152) 
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A partir deste aprofundamento teórico não só foi possível estender as análises para 

este conjunto de países até então excluídos
15

, como também as próprias análises se tornaram 

mais completas, uma vez que “as abordagens meso e micro começaram a revelar a existência 

de uma verdadeira malha de relações entre o Estado e os grupos de interesse, que se 

realizavam através de uma multiplicidade de canais e cuja visibilidade vinha sendo ofuscada 

pelos „macroenfoques‟” (Arbix, 1996, p. 152). 

O segundo ponto a ser destacado e que pode ser considerado fundamental para este 

estudo consiste na presença (ou não) do componente trabalho neste tipo de arranjo, reforçando 

a possibilidade que já havia sido levantada na análise de Lehmbruch (1984): 

 
(...) A visão nacional associou o corporativismo aos arranjos tripartite, entre o Estado, o Capital e o 

Trabalho. Os estudos sobre os níveis meso e micro encontraram formações corporativistas que não 

contavam com nenhuma representação dos trabalhadores. Isso indicava que nos níveis subnacionais, os 

mecanismos corporativistas poderiam assumir formas distintas do nível macro, o que ensejou uma 

rediscussão de uma série de características consolidadas exclusivamente a partir dos estudos macro. 

(Arbix, 1996, p. 153) 

 

O autor atribui isto a possíveis “dificuldades para captar as tensões no interior dos 

arranjos corporativistas, assim como as diversas modalidades de seu relacionamento com o 

Estado” (Arbix, 1996, p. 153). 

A partir destas contribuições, é possível concluir este balanço acerca da teoria 

neocorporativista, cujo foco recaiu sobre o entendimento de como se dá a participação dos 

grupos de interesse no processo de tomada de decisão por parte das instituições públicas. 

Contudo, fica nítido a partir dos exemplos supracitados que tal teoria possui um forte 

embasamento nas experiências europeias, de maneira que a próxima tarefa aqui proposta é 

estender esta análise para a realidade brasileira, mais especificamente aquela vivenciada no 

período do governo JK.  

1.4 O neocorporativismo  no Brasil na década de 1950  

 

                                                           
15 

O autor destaca aqui os estudos de Francisco e Milward (1983) para o caso dos Estados Unidos, Rhodes (1985) 

para a França e Bonnett (1985) para a Inglaterra. 
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O corporativismo no Brasil é um fenômeno datado desde antes da década de 1950, 

tendo sido materializado de maneira mais clara a partir da ascensão do Estado Novo durante a 

década de 30, e possuindo caráter semelhante à descrição de corporativismo estatal dada por 

Schmmiter (1974) ou mesmo do corporativismo autoritário de Lehmbruch (1977). Tal 

hipótese se sustenta a partir de contribuições como a de Costa (2018), que trata o 

corporativismo como uma das consequências do modelo autoritário imposto por Vargas desde 

o golpe no começo da década, perpassando a promulgação da Constituição de 1934 e tendo 

como ápice a instauração do Estado Novo em 1937.  

Para o autor, o corporativismo foi ferramenta fundamental para a manutenção dos 

objetivos do presidente, uma vez que, através de uma vasta estrutura burocrática, possibilitou 

a manutenção do controle sobre os trabalhadores, ao mesmo tempo em que lhes fornecia 

alguma segurança priorizando os acordos coletivos em detrimento dos arranjos individuais, 

além da consolidação de direitos mínimos que deveriam ser respeitados na celebração destes 

contratos. Tal conjunto de atribuições colocou cada vez maior peso sobre o poder de decisão 

do Estado frente à conciliação de interesses do binômio capital-trabalho, enquanto o sindicato 

em si, que deveria ser a forma organizacional habilitada para permitir a reivindicação de 

direitos, tornou-se cada vez mais um mero instrumento de obtenção de pequenos benefícios 

assistencialistas (Costa, 2008).  

Chama atenção também o fato de que a adoção de um modelo desta espécie, apesar do 

aparente viés social que transparece, é um grande indicativo de quais eram as bases de apoio 

do presidente que, enquanto chancelava seu poder nas negociações coletivas no âmbito 

industrial, passou por todo este período sem tocar na questão das relações trabalhistas dos 

trabalhadores do campo, além, é claro, da aversão à discussão sobre reforma agrária. 

 O corporativismo brasileiro neste caso teve como referência a versão italiana da 

era Mussolini, cujos fundamentos caracterizavam o corporativismo como “instrumento que 

sob a égide do Estado, torna real a disciplina integral, orgânica e unitária das forças 

produtivas, com vistas ao desenvolvimento da riqueza, do poder político e do bem estar do 

povo italiano” (Silva, 1994, p. 112 apud Costa, 2018, p. 310). Formalmente, o corporativismo 

da Era Vargas foi construído a partir da legalização dos sindicatos, desde que estivessem 

subjugados ao Ministério do Trabalho, além de estarem restritos, em um primeiro momento, a 
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uma determinada profissão
16

. A partir daí, o fortalecimento dos direitos trabalhistas esteve 

cada vez mais ligado ao incremento do próprio poder estatal sobre o conjunto dos 

trabalhadores, atingindo o nível máximo com a criação da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT): 

 
O Decreto consolidou e intensificou todas as características de controle sindical pelo Estado construídas 

ao longo do governo Vargas desde 1930 e se opôs a qualquer princípio liberal antes vigente. O principal 

ponto foi a criação do sindicato único, isto é, um sindicato para cada profissão o que destruiu por 

completo qualquer pluralidade e autonomia sindicais.  (Costa, 2018, p. 313). 

 

Lobo (2016) sustenta que o corporativismo foi uma saída do governo Vargas para 

contornar pressões que até então eram novas no ambiente brasileiro, como no caso dos 

trabalhadores industriais, que ao contrário de momentos anteriores, se encontravam em grande 

quantidade disponível e com capacidade de organizar e reivindicar demandas próprias, além 

de possibilitar o preenchimento da lacuna de poder deixada pela queda da oligarquia rural, 

iniciada com a crise mundial a partir de 1929, ao permitir que o Estado se tornasse figura 

central no cenário econômico. Para o autor, isto foi possível graças a uma série de fatores, tais 

como: i) a não oposição do processo de industrialização aos interesses da oligarquia rural 

ainda existente; ii) a conciliação dos interesses industriais a partir de sua integração à 

formulação da política econômica; e iii) a incorporação política do movimento operário, ainda 

que subjugando-o aos próprios interesses governistas. 

Assim como no caso anterior, Lobo (2016) considera que a sucessão de medidas que 

foram sendo tomadas no decorrer dos anos foi responsável por formalizar e moldar o caráter 

autoritário do corporativismo brasileiro. Entretanto, aqui ele destaca que houve certa 

resistência por parte das antigas lideranças em aderir a este modelo, destacando a 

continuidade da criação de outros sindicatos, que muitas vezes atuavam até mesmo de forma 

clandestina, sendo alvo de medidas coercitivas, que impunham a subjugação dos membros da 

classe trabalhista ao modelo em questão. Desta forma, além da via de descaracterizar a função 

primordial do sindicato, atributo também citado por Costa (2008), entra em cena também o 

caráter violento do corporativismo brasileiro, que perseguia e prendia lideranças, além de não 

tolerar estruturas organizacionais fora da órbita governamental. 
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 Substituindo o antigo modelo, que consistia na criação de sindicatos por empresas (Costa, 2018). 
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Chama atenção em ambos os casos a preocupação do governo em eliminar qualquer 

vestígio de ideologia política ou mesmo religiosa no interior dos sindicatos, tática que, 

segundo Costa (2008) e Lobo (2016), é estratégica, tendo em vista que a composição dos 

sindicatos trazia consigo diversas lideranças consideradas radicais, como anarquistas e 

comunistas. Para Costa (2018) esta foi inclusive um dos pilares centrais do corporativismo 

brasileiro, estando presente desde o estabelecimento do governo provisório. Lobo (2016), por 

sua vez, aponta não só para a imposição em questão, como também para a criação de novas 

entidades sindicais, moldadas a bel-prazer do governo, de modo a substituir um sindicalismo 

“classista” por um de caráter “colaboracionista” (Costa, 2018, p. 540). Neste sentido, o autor 

também destaca uma fala do ministro do trabalho Lindolfo Collor: “já é hora de substituir o 

velho e negativo conceito de luta de classes pelo conceito novo, construtivo e orgânico de 

colaboração de classes” (Costa, 2018, p. 540).  

Uma última contribuição neste sentido que merece ser destacada no que diz respeito à 

atuação do Estado neste arranjo, além do próprio papel do trabalho, é feita por Keller (1995), 

que possui uma visão semelhante a do corporativismo estatal de Schmitter (1974), elencando 

as seguintes características como principais componentes do modelo neocorporativista 

brasileiro:  

 
(...) monopólio de representação dentro de cada categoria ocupacional, assegurado pelo Estado através 

do reconhecimento de um sindicato por base territorial; uma estrutura vertical baseada em sindicatos 

municipais e federações estaduais por categorias ocupacionais e confederações nacionais por setor 

econômico; o poder de intervenção do Ministério do Trabalho; contribuição sindical compulsória; uma 

relação institucionalizada entre empregados e empregadores, destinada a prevenir conflitos, através da 

intermediação do Estado e julgamento pela justiça trabalhista, o que colocou obstáculos à negociação 

coletiva. (Keller, 1995, p. 76) 

 

Na visão do autor, houve historicamente no Brasil um excesso de descentralização na 

organização dos trabalhadores, reduzindo-a ao nível municipal, permitindo que a formação de 

um coletivo forte e com poder de barganha para participar das negociações fosse impedida, 

consequentemente, excluindo este grupo do processo de tomada de decisão. Em contrapartida, 

o empresariado sempre foi capaz de garantir suas demandas junto ao Estado, mas, ao 

contrário das experiências dos países sociais democratas europeus, onde o conjunto das 

indústrias componentes do setor era chamado para o interior das câmaras de negociação como 

um único agente, houve uma “setorialização” do corporativismo brasileiro, de modo que 

apesar de imporem suas demandas, estes agentes não estavam na ponta do processo decisório, 
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ainda de posse do Estado. Tal situação, no entanto, levou ao aumento substancial da presença 

industrial nos aparelhos estatais, visto o desejo individual dos setores de buscar seus próprios 

interesses (Keller, 1995, p. 76). 

 Chama atenção este último trecho, pois apesar do caráter autoritário mencionado 

com frequência até aqui e que prevaleceu em grande parte do período, vale mencionar 

também que foi justamente a partir dos últimos anos do Estado Novo que houve uma 

transição para uma modalidade de corporativismo mais branda, que integraria principalmente 

o empresariado, enquanto soltaria um pouco as amarras colocadas no lado do trabalho. Como 

apontado pelo próprio Lobo (2016), a baixa aderência aos sindicatos por parte dos 

trabalhadores fez com que o uso da violência e repressão por parte do governo fosse dando 

lugar a um modelo que tornasse atrativa a sindicalização, e que, paralelamente, legitimasse as 

ações pretendidas pelo Estado. 

 Neste sentido, dois foram os mecanismos que permitiram contornar o problema 

em questão: i) imposto sindical; e ii) propaganda pública. Com relação ao primeiro, após 

algumas tentativas falhas, o governo passou a considerar a possibilidade de permitir uma 

espécie de benefício marginal social por parte das entidades a partir da adesão e pagamento de 

uma taxa. Estes benefícios contemplariam desde serviços básicos de saúde, até a oferta de 

espaços de lazer, como fora feito alguns anos depois da implementação do imposto. Contudo, 

a falta de impacto no curto prazo fez com que uma extensiva campanha de propaganda em 

prol da sindicalização fosse criada, com objetivo de apresentar os benefícios em questão e 

atrair os trabalhadores. Logo, é a partir desta mudança no modus operandi que os sindicatos 

se tornam aderentes ao modelo democrático, que entraria em vigor com o fim do Estado 

Novo, e permitiria uma transição mais moderada ao neocorporativismo.  

Confirmando a tendência de transição para um neocorporativismo, ou corporativismo 

liberal/societal, Leopoldi (2002) classifica o governo de Juscelino Kubitschek como pioneiro 

no que diz respeito à criação e utilização de instituições de caráter neocoporativo, “mudando a 

administração sem fazer reforma administrativa; portanto, sem autorização do legislativo” 

(Leopoldi, 2002, p.108). Estas instituições citadas pela autora eram parte constituinte de um 

dos principais órgãos do governo JK, o Conselho de Desenvolvimento, criado logo no início 

de seu mandato e que tinha por objetivo coordenar e implantar as propostas do Plano de 

Metas. Dentro do Conselho havia uma distinção entre os grupos de trabalho e os grupos 

executivos, de modo que enquanto os primeiros eram incumbidos de elaborar estudos que 
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serviriam de base para a formação de políticas públicas, era justamente no segundo que esta 

construção acontecia. Os grupos executivos eram os seguintes: i) Grupo Executivo da 

Indústria Automobilística (Geia); ii) Grupo Executivo da Indústria de Construção Naval 

(Geicon); iii) Grupo Executivo da Indústria Mecânica Pesada (Geimape); e iv) Grupo 

Executivo da Indústria de Bens de Capital (Geimaq) (Leopoldi, 2002, p. 113).  

Alguns pontos chamam atenção na leitura neocorporativista dos grupos executivos 

apresentada pela autora. Em primeiro lugar, está o fato de que ao contrário das experiências 

europeias,  no Brasil não parecia haver um arranjo tripartite formado por Estado, capital e 

trabalho, de modo que os únicos presentes eram os dois primeiros, enquanto os trabalhadores, 

mesmo sofrendo com o aumento da inflação no período, aparentemente não possuíam 

condições suficientes para adentrar neste tipo de esquema. Outro ponto relevante é a disputa 

entre o próprio capital, promovida dentro destas instituições, como no caso das disputas entre 

os sindicatos das montadoras e das autopeças em busca de benefícios fiscais e cambiais, tendo 

que ser devidamente mediada pelo Estado através de concessões feitas pela Instrução 113 da 

SUMOC (Leopoldi, 2002, p. 130-132). Importante ressaltar também que era de interesse do 

próprio Estado construir este tipo de acordo, uma vez que o bom funcionamento do conjunto 

da indústria automobilística era deveras importante para o sucesso do Plano de Metas. 

A análise da literatura sobre os governos Vargas e JK pode dar a impressão de que as 

instituições neocorporativas eram exclusividade de órgãos que atuavam junto ao setor 

industrial não tendo aderência junto à agricultura. No entanto, o setor agrícola, especialmente 

aqueles de maior relevância no cenário nacional, possuía grande capacidade de organização e 

de fazer prevalecer seus interesses desde bastante tempo na história brasileira e, por isso 

mesmo, não deixou de atuar quando da montagem do arranjo neocorporativista. 

Assim, a partir das perspectivas apresentadas até aqui pretendemos desenvolver 

análise sobre como a interação entre grupos privados e agentes públicos no interior de 

instituições ligadas ao setor agrícola impactou na elaboração de políticas públicas 

implementadas no período. É importante ressaltar que fazer uma análise para o conjunto dos 

produtos que formam o setor primário brasileiro seria uma tarefa demasiadamente extensa e 

muito além das possibilidades deste trabalho, de maneira que aqui será tomado como base o 

setor cafeeiro, um dos mais importantes para o país em função  tanto de sua capacidade 

exportadora e de geração de divisas e de renda nacional - lembrando que no período em 

estudo, a necessidade de geração divisas era essencial para a obtenção das metas propostas 
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pelo governo - quanto pela sua força de representação, sendo capaz de penetrar com suas 

demandas na esfera institucional do governo.  

Neste sentido, como foi possível depreender das explanações até aqui apresentadas, é 

necessário delinear adequadamente quais são os representantes das esferas do capital e do 

trabalho para que então seja possível compreender suas respectivas atuações dentro da 

conjuntura dos anos JK. Não obstante, como também foi apresentado, casos marcados pela 

existência de um padrão mesocorporativista de relação público-privada podem acabar não 

apresentando uma relação tripartite, o que significa a não existência da esfera do trabalho no 

processo de conciliação de interesses. Tal realidade será observada de maneira evidente no 

problema aqui abordado, onde a atuação dos grupos de interesse representativos do setor 

cafeeiro se deu no interior de instituições de caráter neocorporativo nas quais os trabalhadores 

não possuíam representação institucionalizada.  
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2. AGRICULTURA, POLÍTICA CAMBIAL E OS PLANOS 

DESENVOLVIMENTISTAS 

 

A partir do contexto exposto na seção anterior, o ponto de partida tomado aqui é a 

década de 50, marco de importantes mudanças no conjunto da economia brasileira, quando 

uma mudança gradual na estrutura de produção do país, processada desde a década de 1930, é 

intensificada, de maneira que o modelo baseado na exportação de primários e importação de 

bens de consumo passa a conviver com um setor industrial, que embora fosse embrionário, já 

dava sinais de ser capaz de suprir a demanda interna em determinados momentos. Este é um 

marco de fundamental importância para este trabalho por se tratar de uma época na qual a 

política voltada para o setor cafeeiro passará a concorrer com uma política industrial cada vez 

mais intensa, que drenou elevadas quantidades de recursos fiscais do setor público, gerando 

uma disputa interclasse visando obter vantagens econômicas a partir da formação de políticas 

públicas favoráveis a seus interesses. 

A mudança citada no parágrafo anterior, porém, é interpretada de diferentes formas 

pelos estudiosos do período, como mostram os trabalhos de Saes (1989) e Fonseca e Salomão 

(2016), que apontam para a existência de pelo menos duas grandes vertentes interpretativas 

deste fenômeno, sendo elas a “Teoria dos choques adversos” e a “Industrialização induzida 

pelas exportações”. Contudo, apesar da divergência com relação à origem da industrialização 

no país, é possível observar que ambas correntes convergem no sentido de mostrar que a 

partir deste momento a indústria passa a ter mais relevância para o conjunto da economia, 

característica que se propagaria nas décadas seguintes e teria protagonismo na década de 50, 

cujos governos de Getulio Vargas e Juscelino Kubitschek se destacam justamente por 

trazerem consigo planos que tinham um objetivo em comum: formar e consolidar a indústria 

nacional.  Além disso, outra semelhança entre os dois seria a política econômica voltada para 

a construção das ações de seus governos, que viria a ser conhecida como 

desenvolvimentismo, utilizada para balizar planos de desenvolvimento nacionais em diversos 

países, tendo sido popularizada na América Latina justamente no período em questão, como 

apontado por autores que serão abordados na sequência.  

 

2.1 O desenvolvimentismo de Vargas a JK  
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Neste contexto de mudanças operadas no interior da economia brasileira, a década de 

50 merece destaque, sendo marcada como período de forte guinada da política econômica 

nacional em favor da indústria, não limitando seu apoio apenas aos setores básicos, de modo 

que esforços também foram concentrados na consolidação da chamada indústria pesada, tudo 

isso tendo como fundamento principal o chamado desenvolvimentismo. Fonseca (2017) 

considera o desenvolvimentismo como a união entre diferentes correntes de pensamento que 

tiveram origem na Europa ocidental e chegaram ao Brasil ainda no século XIX, sendo elas: i) 

nacionalismo; ii) industrialização e iii) intervencionismo pró-crescimento (Fonseca, 2017, p. 

8). É importante ressaltar que para o autor, só pode ser considerado desenvolvimentismo de 

fato a partir do momento em que tais ideias se concretizam em forma de uma política 

econômica norteadora do governo com as seguintes características:  

 
(...) formulada e/ou executada, de forma deliberada, por governos (nacionais ou subnacionais) para, 

através do crescimento da produção e da produtividade, sob a liderança do setor industrial, transformar 

a sociedade com vistas a alcançar fins desejáveis, destacadamente a superação de seus problemas 

econômicos e sociais, dentro dos marcos institucionais do sistema capitalista (Fonseca 2015, p.28, apud 

Fonseca, 2017, p.8). 

 

A presença do desenvolvimentismo para ele já vinha desde antes da década de 1950, 

citando casos em que a própria atuação do governo foi responsável por fomentar o processo 

de substituição de importações em períodos anteriores, cujo início teria sido a década de 30 

(Topik, 1987, p. 185 apud Fonseca, 2017, p.6). No entanto, a disseminação do 

desenvolvimentismo se dá de fato em 1948 com a criação da Comissão Econômica para 

América Latina (CEPAL), que permite sintetizar todo o ideário desenvolvimentista e 

transformá-lo em ferramentas de política econômica factíveis. Além disso, o autor também 

cita a importância da mudança gradual das elites que tinham impacto direto sobre a tomada de 

decisão dos governos nos diversos países da América Latina como fator importante para a 

disseminação das ideias de tal corrente. 

Para Pereira (2010) o desenvolvimentismo tinha como objetivo principal promover o 

desenvolvimento econômico, levando em consideração o sistema capitalista vigente e de que 

maneira a atuação do Estado permitiria que tal meta fosse alcançada. A partir desta definição, 

ele circunscreve a utilização deste ideário entre 1930 e 1970, que se materializou através da 

atuação de diferentes governos em prol da proteção da indústria local nascente, além de 

estimular um processo de criação de poupança nacional ainda que de maneira forçada. Como 

instrumentos para alcançar estes objetivos o desenvolvimentismo dispunha de investimentos 
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diretos tanto em infraestrutura quanto em setores da indústria considerados de risco por 

necessitarem de um volume de capital elevado. 

No caso brasileiro, a primeira experiência de fato desenvolvimentista deste período foi 

o segundo governo de Getulio Vargas, entre 1951 e 1954, chamado de nacional-

desenvolvimentismo em razão do modelo intervencionista proposto pelo presidente, que 

contrapunha o viés liberal adotado pelo governo de seu antecessor, o Marechal Eurico Gaspar 

Dutra, e retomando o viés industrializante que já havia sido apresentado em seu primeiro 

governo.  

Levando em consideração o próprio governo Vargas, Vianna (1987, pp.119-120) 

atribui esta mudança de papel do Estado e a adoção de um modelo com tais características a 

três grandes causas: i) as próprias convicções de Getúlio, que já havia dirigido o país e 

adquirido experiência acerca de sua condução e das dinâmicas envolvidas na tarefa; ii) a 

incapacidade da consolidação do ideário liberal no pós-guerra proposto pelos Estados Unidos, 

tendo em vista principalmente a dificuldade da Europa em se adequar nestes moldes em um 

contexto de reconstrução de grande parte de seus países; e iii) o diagnóstico de que problemas 

na infraestrutura do país ainda eram impeditivos para estabelecer uma trajetória de 

crescimento sustentável no decorrer do tempo.  

Logo, a partir da análise de um contexto internacional mais favorável que nos 

momentos anteriores e da existência de gargalos estruturais na economia, é possível ver 

importantes projetos como a criação da Petrobras e o embrião do que viria a ser a Eletrobras 

como exemplos da maneira pela qual o desenvolvimentismo estaria presente no segundo 

governo Vargas.  

 

2.2 O segundo governo Vargas  

 

 A década de 50 teve início com Getúlio Vargas mais uma vez no poder, sendo que 

ao contrário da experiência anterior, o mesmo chegou ao principal posto da política nacional 

através do processo eleitoral regular, construindo uma importante coligação com partidos 

rivais e buscando aglutinar interesses diversos em seu plano de governo, de maneira a se 

viabilizar como principal candidato do pleito de 1950. Como mostra Gomes et al. (2007), 

após deixar a presidência, Vargas manteve sua participação na vida pública ao  ser eleito 
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senador pelo estado do Rio Grande do Sul nas eleições de 1946, onde também participou 

apoiando a campanha do então candidato à presidência da República General Eurico Gaspar 

Dutra, que viria a ser eleito ao cargo naquele mesmo ano. Poucas foram suas aparições 

públicas e pronunciamentos desde então. Engana-se, porém, aquele que acha que tal 

comportamento indicava uma redução de sua importância no cenário político nacional, como 

apresentado pelos autores, visto que este intervalo de tempo foi utilizado na verdade para 

Vargas costurar acordos com as principais lideranças de outros importantes partidos, com 

destaque para o Partido Social Democrático (PSD), responsável por angariar apoio político da 

oligarquia rural, enquanto o seu próprio partido, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), ficou 

incumbido de ganhar os votos no meio urbano. 

 Esta articulação política, que contou ainda com a aproximação com outro 

importante partido, o Partido Social Progressista (PSP), do paulista Ademar de Barros, 

resultou em uma vitória com ampla margem de vantagem por parte de Getúlio, que enfrentou 

o Brigadeiro Eduardo Gomes, representante da União Democrática Nacional (UDN), e 

Christiano Machado, lançado por uma ala dissidente do PSD que não concordava com a 

aliança feita entre o partido e o PTB. Vargas obteve 48,7% dos votos contra 29,7% de Gomes 

e 21,5% de Machado, iniciando assim mais um ciclo como presidente do Brasil. (Gomes et 

al., 2007, p. 298). 

Longe de estabelecer como objetivo da presente pesquisa a elaboração de uma análise 

minuciosa dos eventos que se sucederam no decorrer do mandato de Vargas, propõe-se aqui a 

construção de um panorama geral, especialmente no tocante às questões que envolvem a 

política econômica do período, de maneira a fundamentar as bases para discussões acerca do 

governo de Juscelino Kubitschek. Nota-se com relação a este ponto uma espécie de divisão na 

condução da política econômica, especialmente nos campos fiscal e monetário, onde os dois 

primeiros anos do governo foram marcados pela utilização de um instrumental ortodoxo 

visando controlar o crescimento da dívida pública e consequentemente evitar uma escalada 

inflacionária. O objetivo deste arranjo era permitir que um maior nível de equilíbrio fiscal 

permitisse ao Estado expandir seus gastos no segundo momento, de maneira que o saldo final 

seria a conclusão de outras realizações pretendidas pelo governo, especialmente no campo 

industrial. Destoando deste quadro encontrava-se a política cambial, que foi bem mais 

agressiva desde o começo do mandato, se mostrando inclusive um problema de difícil 

resolução no final das contas.  
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2.2.1 O desempenho econômico do governo  

 

Tendo especificado o modelo de política econômica a ser posto em prática no período, 

será dedicado agora espaço para análise do comportamento dos principais indicadores 

econômicos do período, tarefa que permite visualizar um panorama do cenário inicial do 

governo JK. Neste sentido, vale começar este exercício com o exame da política cambial, que 

como será visto, é possivelmente a mais complexa e relevante para o conjunto da economia 

nesta fase.   

 A primeira fase do governo, que neste caso será entendida como o biênio 1951-

52, teve como característica uma elevação substancial do coeficiente de importações 

brasileiro, que, como apresentado por Bastos (2012), fora um movimento em grande parte 

explicado pela deflagração da Guerra da Coréia, conflito militar de ordem internacional e que 

era visto por muitos como um possível embrião de uma nova escalada bélica mundial. Logo, a 

incerteza quanto ao futuro fez com que o governo passasse a acelerar a concessão de licenças 

de importação, que deveriam ser destinadas à aquisição de bens de capital e insumos 

essenciais, como por exemplo, os combustíveis e o cimento, de modo não só a suprir a 

demanda corrente, como também permitir a formação de consideráveis estoques que seriam 

fundamentais para enfrentar o período de escassez destes produtos no mercado internacional. 

  

Tabela 1 – Importação de insumos essenciais – 1950-1951 (em mil tons.) 

Produtos 1951 1952 Variação 

Óleos e 

combustíveis 
2309 2750 441 

Gasolina 1618 1976 358 

Cimento Portland 404 656 252 

Trigo em grão 1228 1306 78 

 Fonte: Banco do Brasil, Relatório Anual (1952) apud Bastos (2012).   

 

 Esta elevação na importação de bens de capital será peça fundamental da 

expansão do nível de investimento nestes dois primeiros anos, fator importante para o 

entendimento da política fiscal e do próprio produto nacional, como será visto adiante. 

Todavia, a sustentação deste forte ritmo de importações tornava imperativo o aumento 
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simultâneo no volume das exportações, de maneira a permitir o equilíbrio da balança de 

pagamentos, situação que, no entanto, não foi observada no período em questão.  

O país, contudo, continuava refém das exportações de produtos primários, sendo que o 

café, apesar de estar prestes a iniciar uma fase de declínio gradual com relação à participação 

na pauta de exportações, continuava a ocupar o posto de principal produto do comércio 

externo do país, representando 75% do valor da pauta de exportações brasileira. O que se 

observou para este indicador neste primeiro período foi uma redução das receitas na ordem de 

25%, declinando de US$ 1,7 milhão em 1951, número 30% superior ao ano anterior, para 

US$ 1,4 milhão em 1952 (Bastos, 2012, p. 9).  

Outro gargalo existente durante o período localizava-se na conta capital financeira, 

uma vez que havia grande dificuldade por parte do governo em honrar seus compromissos 

com as empresas que remetiam lucros e dividendos para suas matrizes, tendo em vista que o 

nível de investimento estrangeiro direto na economia brasileira ainda estava aquém do 

desejado, de modo que o diferencial causado por esta combinação de fatores agravava ainda 

mais a já delicada situação externa do país. 

Uma possível solução seria o enfrentamento de alguns dos pontos de estrangulamento 

existentes no lado da oferta da economia brasileira, como por exemplo, “oferta de energia, 

oferta de vagas para atracagem de navios, oferta de meios de transporte, oferta de cambiais 

para arcar atrasados comerciais, financiar remessas de lucros e pagar uma conta crescente de 

importação de insumos escassos” (Bastos, 2012, p.13). Tais objetivos, no entanto, não 

estavam nos planos do governo Vargas, que focava única e exclusivamente no último ponto, 

com maior ênfase nos derivados do petróleo, de modo que este cenário acabou iniciando um 

período de crise para o setor cambial, que colocava em risco a própria manutenção das 

importações dos bens tão caros aos objetivos governistas. 

A partir de 1953, alguns esforços do governo no sentido de resolver o entrave causado 

pelos problemas cambiais foram feitos, uma vez que a situação já se encontrava 

demasiadamente avançada, tendo potencial inclusive para gerar danos que ultrapassavam o 

campo econômico e atingindo o campo político. Não obstante, pressões externas se faziam 

presentes também, principalmente por parte dos Estados Unidos, que tinham interesse em 

uma simplificação do modelo cambial adotado pelo país, de modo a beneficiar suas empresas 

em solo brasileiro. Neste sentido, dentre as principais iniciativas implementadas ainda em 
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1953, destacam-se: i) a Lei do Mercado Livre; e ii) a Instrução nº 70 da Superintendência da 

Moeda e do Crédito (SUMOC).  

Apesar do curto período de vigência, a primeira medida - a Lei do Mercado Livre - 

teve grande importância por constituir uma tentativa de fugir das amarras citadas 

anteriormente, sem que a política econômica desenvolvimentista do governo fosse 

prejudicada. A lei estabeleceu um mercado livre de câmbio para transações financeiras, além 

de taxas de câmbio diferentes para produtos considerados “gravosos” e “não gravosos” na 

ordem de 15%, 30% e 50%, de maneira que os primeiros seriam penalizados com uma taxa de 

câmbio mais depreciada para atividades de importação, uma vez que seus produtos não eram 

considerados essenciais. A lógica para o setor exportador seria a mesma, só que no sentido 

reverso, de modo que receberiam subsídio a partir da essencialidade dos produtos 

transacionados. No entanto, tal medida se mostrou ineficaz, visto que teve como principal 

resultado um aumento nas atividades especulativas, gerando inclusive reajustes antecipados e 

reduzindo a competitividade da economia brasileira (Bastos, 2012, p.14-15).  

Os demais bens seriam categorizados de acordo com sua essencialidade, que seria 

definida pelo governo, e seriam taxados através de uma taxa de câmbio depreciada cada vez 

mais alta quanto menos essencial fosse o bem. Neste caso, bens de consumo não duráveis 

eram geralmente categorizados como os mais supérfluos enquanto que o maquinário era 

considerado item essencial. Os objetivos da medida podem ser elencados da seguinte forma: i) 

ampliar as exportações e introduzir critérios para reduzir determinadas importações; ii) 

garantir a importação dos bens considerados essenciais pelo governo; e iii) ampliar a 

arrecadação do governo
17

 e contornar o debate sobre uma eventual reforma tributária para 

sanar problemas fiscais (Bastos, 2012, p. 16-17).  Os dois primeiros objetivos, de certa forma 

mais relevantes para o governo naquele momento, podem ser considerados exitosos.  

Em 1954 há uma nova piora na situação cambial, ocasionada pela queda nos preços do 

café, que acabou originando uma forte pressão por parte dos cafeicultores pelo aumento na 

bonificação paga por saca, assunto que será tratado mais adiante, mas que vale registrar desde 

já que fora responsável por colocar em risco a manutenção do próprio sistema. O consolidado 

dos dados para este período pode ser encontrado na tabela abaixo, onde podem ser destacados 

alguns dos pontos citados acima, como o impacto positivo na balança comercial e na conta 

                                                           
17

 Importante mencionar que o saldo resultante da diferença entre o que foi pago a exportadores e arrecadado dos 

importadores tornava-se parte do orçamento do Banco do Brasil. 



 

64 
 

capital financeira em 1953 a partir das mudanças adotadas pelo governo, além da rapidez com 

que elas são revertidas com a crise em 1954: 

 

Tabela 2 –  Balanço de Pagamentos do Brasil – 1950-1954 (Em US$ Milhões) 

Discriminação 1950 1951 1952 1953 1954 

A - Balança Comercial 425 68 -268 424 148 

 - Exportações 1359 1771 1416 1540 1558 

 - Importações -934 -1703 -1702 -1116 -1410 

B - Serviços -283 -459 -336 -355 -338 

 - Viagens internacionais -3 -16 -4 -26 -14 

 - Transportes -121 -245 -220 -130 -149 

 - Seguros  -9 -15 -12 -8 -10 

 - Rendas de capitais -74 -90 -36 -127 -97 

 - Lucros e dividendos -47 -70 -14 -93 -49 

 - Juros -27 -20 -22 -34 -48 

 - Governamentais -38 -39 -26 -25 -16 

 - Serviços Diversos -38 -64 -38 -39 -52 

C - Transferências unilaterais -2 -2 -2 -14 -5 

D - Transações Correntes 

(A+B+C) 
140 -403 -624 55 -195 

E - Conta Capital Financeira -65 -11 35 59 -18 

F - Erros e Omissões -23 123 -26 -98 10 

G - Contrapartida do Saldo do BP -52 291 615 -16 -203 
Fonte: Vianna (1987) 

 

 Além da reflexão sobre os aspectos citados acima, outros pontos merecem ser 

também destacados, a começar pela inflação, cujo destaque pode ser dado ao peso da política 

cambial para os resultados do setor agrícola, visto que não só o encarecimento das 

importações provocava um impacto negativo como também a própria incerteza por parte dos 

agentes, que acabavam por antecipar os reajustes de preço e, consequentemente, 

desorganizavam o sistema de preços em função da inexatidão quanto às medidas vindouras 

(Vianna, 1987, p. 110). Este é um indicador importante para o período subsequente, uma vez 

que a política cambial voltada ao setor de café acarretará em impactos ainda mais danosos ao 

quadro de inflação crescente, gerando um passivo que se estenderá por décadas no conjunto 

da economia brasileira. 
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Tabela 3 – Variação % dos principais índices de preço - 1950-1954 

  IPA   

Ano 
IGP                 

(DI) 
Geral            

(DI) 
Prod. Agr Prod. Ind 

Deflator 

Implícito do 

PIB 

1950 12,4 11,3 11,9 15 11,2 

1951 11,9 17,4 12,8 11,7 12 

1952 12,9 9,4 15,1 4,8 13,2 

1953 20,8 25 17,5 32,3 15,3 

1954 25,6 22,3 26,5 21,5 21,4 

      Fonte: Vianna (1987). 

 

Já com relação ao produto, nota-se que há uma relativa oscilação no crescimento, 

ainda que o saldo final do período tenha sido a apresentação de boas taxas. Destaque também 

para o fraco desempenho da agricultura, prejudicada por fatores como a oscilação do 

desempenho de importantes produtos de comércio externo, como café e algodão, além do 

resultado pouco expressivo da suposta política agrária adotada pelo governo, que tinha como 

pilares a expansão de crédito e garantia de preços mínimos. Paralelamente ao fraco 

desempenho do setor primário encontra-se a indústria, com um comportamento razoavelmente 

estável no período, beneficiando-se das ondas de investimento nos dois primeiros anos, bem 

como no ano de 1954, enquanto que em 1953 este índice fora seriamente prejudicado pela 

restrição de importações
18

, fator que acabou impactando também o setor de serviços e 

consequentemente o resultado do produto como um todo. 

 

Tabela 4 – Índices e taxas de crescimento produto real segundo ramos de atividade - 

1949-1954 (1949=100) 

Anos 

Agricultura   Indústria   Serviços   Produto Total 

Índice 
Var. Anual 

(%) 
  Índice 

Var. Anual 

(%) 
  Índice 

Var. Anual 

(%) 
  Índice 

Var. Anual 

(%) 

1949 100 -  100 -  100 -  100 - 

1950 101,5 1,5  111,3 11,3  107,1 7,1  106,5 6,5 

                                                           
18

 Apesar da queda no nível de investimentos, o resultado da final da indústria acabou não sendo afetado em 

função da não inclusão das indústrias que foram afetadas pela restrição de importação nos cálculos oficiais. 

(Vianna, 1987, p. 110). 
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1951 102,2 0,7  112,4 6,4  117,7 9,9  112,8 5,9 

1952 111,5 9,1  124,3 5  130,4 10,8  122,6 8,7 

1953 111,7 0,2  135,1 8,7  130,3 -0,1  125,7 2,5 

1954 120,7 7,9   146,8 8,7   147,2 13   138,4 10,1 
Fonte: Vianna (1987).  

 

2.2.2 A situação da agricultura no governo Vargas  

 

De acordo com Beskow (1997), as políticas adotadas para a agricultura a partir do pós-

guerra foram marcadas por uma mudança gradual na maneira pela qual se dava o 

relacionamento entre Estado e o setor. A começar pelo governo Dutra (1945-1950), saindo de 

uma política econômica de caráter liberal-ortodoxa, defendida pelo então Ministro da Fazenda 

Gastão Vidigal, para uma política considerada mais heterodoxa, marcada pela maior 

participação do Estado, principalmente no que diz respeito ao controle cambial, que foi 

implementado por Pedro Luiz Correia e Castro e aprofundada por Silveira Filho, último 

Ministro da Fazenda deste período (Beskow, 1997, p.57). O que vale a pena destacar neste 

caso é que apesar desta alternância ideológica no comando da economia, o impacto sobre a 

formulação da política agrícola foi praticamente nulo, sendo que o setor apresentou um 

aumento da sua oferta na ordem de 4% durante o período sem a necessidade de demandar 

aumentos no volume de concessão de crédito ou recursos financeiros de qualquer espécie 

(Beskow, 1997, pp.57-58). 

Engana-se, porém, aquele que pensa que esta baixa intervenção por parte do setor 

público nos assuntos relacionados à agricultura era de agrado dos produtores, incluindo 

aqueles ligados à cafeicultura. Manifestações em publicações da revista A Rural, por exemplo, 

expõem a insatisfação por parte destes agentes: 

 
“(...) Certo ou erradamente, tivemos sempre uma política cafeeira, porque dela dependem a sorte das 

finanças nacionais. Precisamos, porém, cristalizar lúcida e abertamente o fenômeno, para que dentro e 

fóra de nossas fronteiras se compre e se saiba que somos produtores e comerciantes de café. Falta-nós o 

café, como nos tem faltado a própria água nas represas da Light de São Paulo e do Rio. Custa-nos dez 

vezes mais caro o café hoje do que há alguns anos atrás, porque dez vezes e mais nos custam todas as 

utilidades indispensáveis à nossa vida.” (A Rural, 1950, p. 1) 

 

Esta falta de amparo ainda despertava outro temor: a concorrência externa, que 

passava a ser uma realidade cada vez mais nítida: 
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“Enquanto a nossa produção regride a olhos vistos, outros centros produtores estrangeiros se 

desenvolvem promissoramente. Ainda agora, um depoimento insuspeito, publicado nos matutinos 

paulistas, conta-nos que é auspiciosa a cultura cafeeira que se desenvolve em Angola, na África 

Portuguesa. Segundo esse depoimento, se a produção de café fôr mantida em regime de trabalho 

obrigatório na colônia, sua produção será cada vez maior. Isso diz tudo, em relação à desleal 

competição que nos fazem outros países que dispõem do braço <<coolie>>, mais ou menos escravo. 

Entre nós o trabalho é livre, é nobre e é um dever social tanto para os empregadores como também para 

os empregados.” (A Rural, 1950, p. 1). 

 

Já no segundo governo de Getúlio Vargas, Beskow (1997) aponta para uma 

reformulação mais profunda no relacionamento entre Estado e o setor agrícola, destacando a 

criação de uma política de preços mínimos já em 1951, que tinha como principais 

características: 

 
“(1) o estabelecimento anual dos preços mínimos para os portos de embarque e os grandes centros de 

consumo, com uma antecedência mínima de três meses antes do plantio ou da semeadura, com as 

despesas de transporte das áreas de produção deduzidas do mutuário ou daquele que efetuasse a 

operação com o governo federal; (2) a utilização dos preços mínimos como critério de referência para as 

operações de compra e de financiamento; (3) a destinação principal da política de preços mínimos para 

os produtores ou suas cooperativas; e (4) por último, a criação de uma linha de crédito especial para o 

financiamento da construção de armazéns para os mutuários da política de preços mínimos, a uma taxa 

de juros de 6% a.a. e prazo de resgate de 10 a 25 anos. Cabe salientar que no ano posterior, pela 

primeira vez foi fixado o preço mínimo para o algodão, sendo também amplamente beneficiada a 

triticultura.” (Beskow, 1997, p.58). 

 

Entretanto, o autor também ressalta que a adoção deste conjunto de medidas acabou 

sendo falha, principalmente em função da escassez de recursos destinados ao seu 

financiamento e aquisição de produtos agrícolas. No que diz respeito ao período de 1952-

1965 a participação média do Estado no processo de geração de renda interna do setor 

agrícola, medido através da participação da atuação da Comissão de Financiamento da 

Produção (CFP), foi de apenas 0,74% (Beskow, 1997, p. 59). Outra função mal executada 

pela CFP foi a de oferecer recursos no formato de empréstimo para a produção do setor, 

cedidos através do programa de Empréstimos do Governo Federal (EGFs), que também era 

parte do programa de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), sendo que no período de 1952-57 

o volume de recursos caiu aproximadamente 80%, indo de Cr$ 12 milhões para apenas Cr$ 2 

milhões. 

Já Fiori e Lessa (1991) fizeram um balanço da política econômica do segundo governo 

Vargas, analisando o papel que era imaginado para o setor agrícola e o que de fato foi 

implementado. No primeiro caso, os autores destacam um trecho de um discurso do próprio 
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Vargas em que o mesmo afirma que: “Vossa [dos trabalhadores] prosperidade depende, 

essencialmente, do desenvolvimento industrial do país, da organização agrária e do aumento 

de nossa produção. (...)” (Vargas, s.d, p. 459-460 apud Fiori; Lessa, 1991, p.182).  

A ideia transmitida pelo presidente era a de que o sucesso do Brasil, além do avanço 

no campo industrial defendido por ele, dependia também de uma modernização do setor 

agrícola, o que incluía a modernização da estrutura produtiva e também modificações nas 

relações sociais no campo. Com relação ao primeiro ponto, Fiori e Lessa (1991) destacam que 

o que se observou no período esteve bem longe das promessas feitas em campanha, sendo que 

a modernização pregada por ele nada mais foi do que a continuidade do que já vinha sendo 

feito em matéria de utilização de fertilizantes, mecanização agrícola, armazenagem e algum 

tipo de assistência técnica. Como pontos positivos podem ser destacados a criação de 

programas de colonização, realizados nas terras da própria União, além do sistema de 

cooperativismo (Fiori; Lessa, 1991, p.183).  

Contudo, o avanço das reformas no campo se limitou a tímidas iniciativas, como a 

apresentada acima, como mostra Cano (2015), que destaca a necessidade de uma maior 

aproximação de Vargas com o setor agroexportador, tendo como objetivo ganhar apoio 

político do PSD, que detinha 37% dos assentos da Câmara. Esta aproximação, segundo Cano, 

motivou a contínua procrastinação das reformas de base envolvendo o setor agrícola, sendo 

que apesar de terem sido estabelecidas uma série de comissões para tocar estas pautas durante 

o governo Vargas, todas as medidas geradas por estes grupos acabaram nunca sendo 

sancionadas pelo presidente, de modo que a principal conquista do período consistiu na 

modernização a partir da construção de infraestrutura de armazenagem e distribuição. Outro 

ponto importante foi posição do presidente frente às demandas dos cafeicultores em 1954, 

após os problemas cambiais que atingiram fortemente o setor. 

Com relação ao nível de produção, as consequências desta combinação de fatores 

podem ser vistas através da análise dos resultados das principais culturas de consumo interno 

durante o período, que apesar das constantes reclamações acerca do financiamento e das 

condições de escoamento da produção, exibiram no geral bons resultados, como pode ser 

visto na tabela a seguir: 

 

Tabela 5 - Evolução do volume produzido de algumas das principais culturas do Brasil – 

1950-1955 (1000 toneladas) 
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Anos 
Trigo em 

grão 
Arroz 

Batata 

inglesa 
Cana-de-

Açúcar 
Feijão 

em grão  
Mandioca 

Milho 

em grão 

1950 532 3.218 707 32.671 1.248 12.532 6.024 

1951 424 3.182 722 33.652 1.238 11.918 6.218 

1952 689 2.931 735 36.041 1.152 12.809 5.907 

1953 772 3.072 823 38.337 1.387 13.445 5.984 

1954 871 3.367 814 40.302 1.544 14.488 6.789 

1955 1.101 8.737 898 40.946 1.475 14.863 6.689 

1955/1950 107% 271% 27% 25% 18% 18% 11% 

Fonte: IBGE Anuários estatísticos (Diversos anos) apud Szmrecsányi (2007). 

 

Resultados positivos também podem ser observados para as principais culturas de 

exportação do período, que obtiveram os seguintes resultados: 

 

Tabela 6 – Evolução do volume produzido de algumas das principais culturas voltadas à 

exportação do Brasil – 1950-1955 (1000 toneladas) 

 

Anos Café     Cacau 

Algodão 

em 

caroço 

1951 1.080 121 995 

1952 1.125 114 1.505 

1953 2.221 137 1.110 

1954 2.074 163 1.171 

1955 2.740 157 1.282 

1955/1950 153% 29% 28% 

 Fonte: IBGE Anuários estatísticos (Diversos anos) apud Szmrecsányi (2007). 

 

A partir dos dados apresentados na tabela acima, um comentário mais detalhado 

acerca da situação do café se faz necessário. O aumento no volume produzido não significou 

um melhor desempenho deste produto no mercado internacional, fato que pode ser explicado 

parcialmente por desajustes na produção, resultado do excesso de oferta do bem, fator 

corriqueiro para culturas sensíveis a variações de renda como o café, que em tempos de alta 

nos preços acabam atraindo diversos novos produtores, de modo que o resultado já no curto 

prazo é a própria elevação da oferta, o que pode ser visto neste caso através da ascensão 
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avassaladora do café de origem africana, que possuía preço fortemente competitivo e 

contribuía para o aumento da oferta mundial do produto, deprimindo ainda mais seus preços.  

 

Tabela 7 – Exportação e variação de estoques de café no Brasil e demais países 

exportadores – 1951-54 (em 1000 sacas de 60 kg) 

  Brasil  Demais países 

Anos 
Produção 

Exportável 
Exportações 

Efetivas 

Variação 

de 

estoques 

 
Produção 

Exportável 
Exportações 

Efetivas 

Variação 

de 

estoques 

1951 14.962 16.278 -1.316  15.730 15.641 89 

1952 16.076 15.821 255  16.474 16.570 -96 

1953 15.145 15.562 -417  18.010 19.211 -1.201 

1954 14.506 10.918 3.588   19.253 18.657 596 

 Fonte: Banco do Brasil, Relatórios Anuais, 1954-55 apud Bastos, 2012, p. 16. 

 

Todavia, é importante ressaltar que apesar dos problemas mencionados, não foram os 

produtores propriamente ditos os principais afetados pelos distúrbios que afligiram o setor 

cafeeiro, isto porque, de acordo com Bastos (2012), a reação da classe frente a estas questões 

foi a intensificação da pressão feita ao governo, especialmente após junho de 1954, quando 

foi criada uma medida que tinha como objetivo impor, ainda que de maneira indireta, a 

formação de estoques do produto através da criação de uma “pauta mínima”, pela qual seria 

estipulado um preço mínimo elevado o suficiente para conter a demanda. O resultado disto foi 

a queda vertiginosa das exportações nos dois meses seguintes, fazendo com que os produtores 

pressionassem por uma mudança na política de bonificação do produto, que até então variava 

entre Cr$ 5,00 e Cr$ 10,00 por saca de 60 kg (Bastos, 2012, p.18). 

As tensões com a classe produtora a partir daí se tornaram constantes, com a primeira 

passando a reivindicar não só uma política agrícola no que diz respeito ao amparo creditício, 

defesa dos preços e melhores condições de escoamento, reclamações replicadas por 

produtores de outros gêneros alimentícios, como também uma política cambial específica para 

o produto, de maneira a facilitar, por exemplo, a importação de fertilizantes, que ainda era 

insuficiente nos moldes das modificações feitas pelo governo, além de aliviar as cobranças de 

ágio sobre o produto, que segundo eles não era devidamente recompensada pela bonificação 

paga pelo governo. O que deve ser pontuado desde já é que este conjunto de condições 

resultava em um nível de renda considerado inapropriado pelos cafeicultores, como fica claro 
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na carta enviada em março de 1955, e publicada na revista A Rural do mesmo mês, por 

Canuto Valdemar Ortiz, importante produtor paulista, ao General Juarez Távora, que além de 

Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, ocupava também o posto de 

secretário-geral do Conselho Coordenador do Abastecimento Nacional.  

Chama atenção que as várias contestações feitas pelo reclamante simbolizam os 

pontos nevrálgicos do impasse entre governo e classe produtora, elucidando inclusive o objeto 

de análise desta pesquisa, que consiste na análise da disputa entre estes atores acerca das 

medidas que compunham a política cambial. Alguns trechos merecem ser destacados com 

objetivo de situar melhor a problemática, a começar pelo valor, muito contestado, que era 

pago aos produtores por cada saca de café: 

 

Sendo o café um produto de exportação, o nosso comprador estrangeiro nô-lo paga em moeda de seu 

país, moeda que, pelos meios bancários correntes, através do exportador, convertemos em moeda 

nacional. Vejamos agora, a que resultados chegaríamos não fosse esse regime apenas um sonho! Para 

facilidade do raciocínio vamos argumentar com a venda de uma saca de café, a um comprador dos 

Estados Unidos. 

Valor, hoje, de uma libra de café tipo 4 fob Santos 65 cents. Pesando uma saca de café 132 libras, 

teremos que ela produz em moeda americana US$ 85,80. Estando o dólar no mercado livre – único em 

que alcança o seu real valor, porque é nele que impera a lei da oferta e da procura, Cr$ 75,00, facilmente 

chegamos à conclusão (pela multiplicação de 85,80 x 75,00) de que uma saca de café produz, hoje, em 

moeda nacional, a impressionante cifra de Cr$ 6.435,00. (A Rural, 1955, p.12) 

 

É a partir daqui que começam as distorções que aparentemente dizimam a renda do 

produtor cafeeiro. Tal mecanismo funcionava da seguinte forma: 

 
Vejamos, agora, no mercado interno, o quanto recebe o produtor por esta mesma saca de café, em 

Santos, preço bruto – isto é, sujeito ao desconto de frete, armazenagem, corretagem, imposto de vendas 

e consignações, sem falar nos juros! Cotação do tipo 4 Santos, fornecida pela Bolsa Oficial do Café, 

Cr$ 430,00 por 10 quilos, ou seja o valor de uma saca de café de 60 quilos Cr$ 2.580,00. Comparando 

estes dois valores, Cr$ 6.435,00 e Cr$ 2.580,00, encontramos a impressionante diferença de Cr$ 

3.855,00! Isto quer dizer, na venda de uma saca de café em Santos, 40% em valor bruto, é entregue ao 

produtor e 60% em valor líquido, encaminha-se para os cofres do Banco do Brasil! É ou não é de 

pasmar esse resultado? (A Rural, 1955, p.12) 

 

 As críticas se estendem não só à taxação do produto, como também à própria 

política de bonificação do café, responsabilizando o governo, e não a classe produtora, pelas 

mazelas fiscais e cambiais a que fora acometido o país pelo regime então vigente, além da 

baixa aceitação, ou uma suposta sabotagem, sofrida pelo produto brasileiro nos mercados 

internacionais:  
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(...) Verificamos que uma saca de café tipo 4 Santos fob, está sendo vendida obrigatoriamente a US$ 

85,80 e que nós, os produtores, podemos vendê-la a US$ 36,40! Somos culpados pela justa grita que 

vem de fora, pela má vontade manifesta pelos consumidores, pela quase sabotagem que sofre o nosso 

café no exterior? Por certo que não! (A Rural, 1955, p. 13)  

 

As críticas apresentadas acima, apesar do histórico apelo dos produtores por políticas 

que atuassem em benefício próprio, são respaldadas inclusive pelos números oficiais do 

governo para este período, como pode ser constatado nos relatórios anuais apresentados pelo 

Instituto Brasileiro do Café
19

. De acordo com os dados do órgão, entre 1953 e 1955 houve 

uma queda de 23% na renda auferida pela exportação do bem, enquanto a quantidade 

transacionada teve uma queda de aproximadamente 30%
20

. 

 

Tabela 8 – Exportação de café – 1953/1955 (em US$ mil) 

Portos de exportação/Ano 
Destino 

Total 
Estados Unidos Outros países 

1953 
   

Santos 336.625 208.483 545.108 

Paranaguá 202.363 54.440 256.803 

Rio de Janeiro 79.125 144.542 223.667 

Vitória 12.135 43.389 55.524 

Angra dos Reis 4.943 529 5.472 

Salvador 72 2.328 2.400 

Recife - 1.243 1.243 

Total 635.263 453.711 1.088.974 

    

1955    

Santos 268.977 178.807 447.784 

Paranaguá 87.129 122.979 210.108 

Rio de Janeiro 91.896 22.473 114.369 

Vitória 9.810 35.114 44.924 

Angra dos Reis 13.984 1.741 15.725 

Salvador 157 5.236 5.393 

Recife 485 5.150 5.635 

   Total 472.438 371.500 843.938 

                                                           
19  Os resultados dos anos de 1951 e 1952 não se encontram disponíveis. 

20 
Ver Tabela 9. 
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1955/1953
21

 -26% -18% -23% 

Fonte: Anuários Estatísticos do Instituto Brasileiro do Café. 

 

O governo acabou por ceder à pressão e modificar o sistema de bonificação do setor, 

sendo tal mudança feita a partir da promulgação em 30 de agosto de 1954 da Instrução nº 99 

da SUMOC, onde seriam mantidas as condições anteriores para 80% de todo volume 

exportado, enquanto o restante seria bonificado através da diferença entre a taxa oficial do 

mercado, Cr$18,46/US$ na época, e a média das taxas de compra de livre mercado. O 

resultado foi uma desvalorização de aproximadamente 27% na taxa de câmbio dos 

exportadores
22

, que por consequência aumentava significativamente a renda do setor sem que 

houvesse uma contrapartida efetiva no preço do produto, que acabou se deprimindo ainda 

mais, inclusive prejudicando duplamente a situação fiscal do governo, que não aumentou sua 

arrecadação com este movimento, e ainda viu suas despesas se elevarem.  

Neste período houve o início do declínio da participação da agricultura no total das 

exportações brasileiras, resultado que pode ser considerado ruim considerando a relevância do 

setor para o equilíbrio das contas externas do país, sendo que um descompasso entre as 

importações e exportações poderia ter sérias consequências para importantes indicadores 

como a inflação. Apesar disso, ao final do período, o setor agrícola ainda era responsável por 

uma ampla fatia das exportações nacionais, com destaque evidentemente para o café, que se 

manteve como principal produto do país no mercado internacional. 

 

Tabela 9 – Participação de café, cacau e algodão na exportação total do Brasil – em 

NCr$ 1.000 

Ano 
Total Geral da 

Exportação 

Exportação de 

% 
Café Cacau Algodão Total 

1950 24.914 15.908 1.446 1.936 19.290 77,4% 

1951 31.501 19.448 1.276 3.823 24.547 77,9% 

1952 26.061 19.213 763 640 20.616 79,1% 

1953 32.257 21.696 1.532 2.238 25.466 78,9% 

1954 42.778 24.813 4.139 6.480 35.432 82,8% 

1955 56.487 30.367 3.695 5.134 39.196 69,4% 

                                                           
21

  Razão entre o valor total de 1955 e o valor total de 1953. 
22 

Tomando como base a taxa de Cr$60,00/US$ para o mercado livre. 
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Fonte: Kingston, 1969. 

 

2.3 O governo Juscelino Kubitschek 

  

A morte de Getúlio Vargas em 1954, um ano antes do tempo previsto para o fim de 

seu mandato, fez com que o cenário político se tornasse ainda mais complexo para as eleições 

a serem realizadas no ano de 1955. A despeito da instabilidade econômica que acompanhou o 

segundo governo de Vargas, e da crescente tensão política, envolvendo inclusive ameaças 

constantes de golpe contra a presidência da República, a comoção gerada pela morte do 

presidente acabou dando sobrevida a setores alinhados ao getulismo, enquanto a oposição, 

liderada pela UDN, viu uma vitória, que era cada vez mais considerada por eles como certa, 

se tornar uma incógnita.  

Dentre os partidos que poderiam ser decisivos na definição do rumo das eleições, 

estava o PSP, do já mencionado Ademar de Barros, que contava com grande prestígio no 

meio rural, com destaque para a relação com os cafeicultores paulistas, ou mesmo a 

tradicional oposição udenista, que desta vez contaria com o General Juarez Távora, membro 

do alto escalão militar e dotado de considerável experiência política. Destacava-se também o 

PSD, que costumava ser o dono de grande fatia de assentos no Congresso Nacional, sendo o 

partido de Juscelino Kubitschek (JK), até então governador de Minas Gerais, ex-prefeito de 

Belo Horizonte e favorito ao posto de candidato a presidência.  

A vitória de Juscelino (PSD) foi conquistada em uma apertada disputa, obtendo 

35,68% dos votos contra 30,27% de seu principal adversário, o General Juarez Távora (UDN) 

e 25,77% de Adhemar de Barros (PSP). A conquista trazia embutida a esperança do que 

denominou Castro (2002) como “Anos Dourados”, denominação em parte motivada pela 

construção positiva da imagem de Juscelino, que transmitia a ideia de que aqueles seriam anos 

pautados pela esperança, não só de crescimento no aspecto econômico, mas, de um futuro 

marcado por características como modernidade, a cultura e a democracia, tão caras a um país 

que conviveu com golpes e períodos de forte instabilidade política em sua história.  

Leopoldi (2002) apresenta uma síntese da relação entre estas características, 

representadas como os pilares citados pelo presidente para balizar a tomada de suas decisões: 

i) legitimidade (respeito à legalidade, representatividade, expertise técnica e prestação de 

contas); ii) o uso da ideologia desenvolvimentista (ênfase no crescimento industrial e no 
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distributivismo econômico dele decorrente); e iii) capacidade de resolver crises mediante a 

negociação e adiamento de questões problemáticas (Leopoldi, 2002, p. 111).  

Sob o governo JK, o desenvolvimentismo seria retomado e consolidado, contrapondo 

a tentativa do governo Café Filho de restabelecer uma política de caráter ortodoxo. A 

concepção desenvolvimentista do governo Juscelino era a de que as dificuldades enfrentadas 

pelo Brasil deveriam ser superadas através do esforço do governo em estimular um nível de 

investimento cada vez mais elevado (Gomes et  al., 2007).  

A maneira pela qual se colocaria em prática este desenvolvimentismo pregado por JK 

é bem expressa por Moreira (2008), que define em uma só palavra a concepção 

desenvolvimentista do presidente: industrialização. Esta industrialização implicaria não só a 

mudança no próprio setor secundário, mas uma racionalização de toda a estrutura econômica 

do período, afetando até mesmo setores outros como a agricultura. Este modelo proposto pelo 

presidente estava bem consolidado no chamado “Plano de Metas”, utilizado como seu 

programa de campanha e logo convertido em agenda oficial do governo após a sua vitória. 

O Plano de Metas consistia em um plano de desenvolvimento onde foram estipuladas 

trinta metas a serem cumpridas até o final do mandato e que tinham como objetivo resolver os 

principais gargalos da economia nacional, com foco em áreas essenciais como energia e 

transportes, envolvendo em grande parte a participação direta do Estado seja na elaboração de 

estudos que serviriam de base para as decisões do setor privado ou agindo diretamente no 

setor produtivo através do financiamento de uma série de projetos a partir da utilização das 

empresas estatais. O objetivo principal era consolidar a indústria de base nacional de modo 

que todo o setor produtivo do país fosse impulsionado, causando uma mudança estrutural 

profunda e finalmente elevando o Brasil ao posto de país industrializado.  

Seu processo de elaboração passa primeiramente pela criação do Conselho de 

Desenvolvimento, sendo uma das primeiras medidas de JK como presidente. O órgão seria 

responsável por elaborar o plano, que incluía não só elencar os principais pontos de 

estrangulamento a serem explorados, mas elaborar estudos que servissem de base para futuras 

ações do setor público ou privado, além de definir objetivos para cada meta dos diferentes 

setores. O financiamento dos programas implementados pelo governo, seja de maneira direta 

ou indireta, seria de responsabilidade do BNDE, que controlava os recursos para aplicação 

direta, que geralmente estavam relacionados às metas de infraestrutura, além de indiretamente 

através de receptor de fundos que eram dados como garantia para obtenção de crédito. 
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Como mostram Faro e Silva (2002), este era um novo tipo de arranjo que trazia 

consigo conceitos inovadores com relação à maneira pela qual se aborda a questão do 

planejamento, a começar pelo Conselho de Desenvolvimento, formado a partir das 

experiências anteriores, em especial a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos , onde o órgão 

teria praticamente a função de um ministério, porém, com a vantagem de não contar com toda 

a burocracia que envolve este tipo de instituição, mas que, em contrapartida, não dispunha de 

orçamento justamente por ser apenas uma comissão criada pelo governo e não uma instituição 

presente na dinâmica da democracia brasileira. Outros pontos de extrema importância dizem 

respeito aos conceitos de pontos de “estrangulamento” e pontos de “germinação”. No 

primeiro caso, sua definição seria a de setores onde a oferta à época se mostrava insuficiente, 

de modo que a manutenção deste quadro implicaria num crescimento desequilibrado, de modo 

que no longo prazo a tendência à estagnação seria inevitável (Lafer, 1974).  

Já com relação aos pontos de germinação, estes seriam exatamente o oposto do caso 

anterior, ou seja, seriam pontos em que a oferta já se encontrava em um patamar aceitável, de 

modo que a ação estatal faria com que houvesse a criação de uma demanda derivada, outro 

conceito inovador na formação de política daquela época que consistia na demanda por bens e 

serviços não correlatos com a atividade fim em questão e que foi provocada em decorrência 

do desenvolvimento dos pontos de germinação, que geraria um efeito de encadeamento capaz 

de desenvolver o setor de maneira plena, o que implicaria na absorção de mão-de-obra e 

consequentemente os impactos positivos no nível de emprego e renda (Lafer, 1974).  

A definição dos objetivos de cada meta do plano também era feita através da 

elaboração de estudos que buscavam apresentar as tendências tanto da oferta quanto da 

demanda de cada um dos setores elencados através de extrapolações, que incorporavam 

também o impacto causado pelo cumprimento dos objetivos do plano, além dos efeitos das 

demandas derivadas em decorrência do mesmo, de maneira a ser construído um resultado para 

a demanda de longo prazo que seria estabelecida como meta (Lafer, 1974).  

A partir deste modelo de diagnóstico dos problemas da economia, o resultado com 

relação ao estabelecimento das metas foi o mapeamento de cinco diferentes setores a serem 

contemplados: i) energia; ii) transportes; iii) alimentação; iv) indústrias de base; e v) 

educação. O setor de indústria de base era o que contava com mais metas, sendo onze no total, 

e era visto como ponto vital para o processo de industrialização daquele período, onde seriam 

impulsionadas as indústrias ligadas à produção de metais não-ferrosos, cimento, papel e 
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celulose, borracha, entre outros, sendo que todas elas eram intrinsecamente ligadas à indústria 

automobilística, uma das mais importantes para o governo. (Faro; Silva, 2002). 

O arrojo do Plano de Metas não se resumia ao número de setores contemplados ou à 

quantidade de metas estabelecidas, chamando atenção também para o volume de recursos a 

serem injetados na economia para dar andamento ao projeto: 7,6% do PIB de 1957 ou 4,6% 

do PIB de 1961. A implantação do Plano de Metas, portanto, estava ligada à adoção de uma 

política econômica de caráter essencialmente expansionista. O setor de energia seria o maior 

receptor de recursos do plano, com um total de 43,4% da fatia total, sendo majoritariamente 

financiado por investimento público, enquanto o grupo de alimentação, onde se inserem as 

políticas de modernização e garantia de produção de importantes alimentos, como o trigo, 

receberia uma quantia relativamente bem inferior, na ordem de 3,2% do total dos 

investimentos programados (Villela, 2005).  

 

Tabela 10 – Investimentos programados para o período (Em Cr$ nominais) 

  Custo estimado dos bens e serviços   

Setor 
Nacionais               

Cr$ bilhões 
US$ milhões Cr$ bilhões 

Total                        

Cr$ bilhões 
Proporção      

(%) 

Energia 110,0 862,2 44,3 154,3 43,4 

Transportes 75,3 582,6 30,0 105,3 29,6 

Alimentação 4,8 130,9 6,7 11,5 3,2 

Inds de base 34,6 742,8 38,1 72,7 20,4 

Educação 12,0 - - 12 3,4 

Total 236,0 2.318,5 119,1 355,8 100 
Fonte: Lessa 1964 apud Faro; Silva, 2002. 

 

Outra importante ferramenta utilizada no período e uma das fortes características do 

desenvolvimentismo posto em prática pelo governo Juscelino Kubitschek seria a política 

cambial, que inclusive afetaria diretamente o setor agroexportador. A política cambial neste 

período funcionava através do regime de câmbio múltiplo, utilizando-se em larga escala dos 

benefícios proporcionados pela Instrução nº 113 da SUMOC. Tendo em vista o peso do 

capital internacional nos planos do governo JK e a influência sobre o setor agrícola, uma 

descrição mais elaborada sobre este instrumento deve ser feita aqui. 
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Este tipo de arranjo nasceu a partir da estrutura de câmbio múltiplo instaurada por sua 

antecessora, a Instrução nº 70 elaborada no governo Getúlio Vargas e que se tornou base para 

toda a dinâmica da política cambial daquela década, sendo que, a partir de então, as 

transações feitas no âmbito do comércio exterior estariam todas reguladas a partir de um novo 

mercado de câmbio instituído pelo governo. A obtenção da taxa de câmbio teria como base o 

chamado custo de câmbio e, no caso do setor exportador, ao custo de câmbio seria acrescido 

um bônus a depender da essencialidade do bem exportado. O café seria o maior beneficiário 

deste novo modelo, que também contemplava bens como o algodão e o cacau
23

. Enquanto o 

setor importador, além do trigo, teve também o papel de imprensa e alguns bens de capital de 

fora deste complexo sistema. (Leopoldi, 2002, p. 124).  

Os demais bens seriam categorizados e taxados de acordo com sua essencialidade, 

sendo que quanto menos essencial fosse o bem, maior seria sua taxa. Neste caso, bens de 

consumo não duráveis eram geralmente categorizados como os mais supérfluos, enquanto 

maquinário em geral era considerado item essencial. No entanto, como mostram Caputo e 

Melo (2009), a crescente dificuldade de obter divisas na quantidade necessária para a 

manutenção do nível de importações desejado pelo governo fez com que em janeiro de 1955, 

já com o governo sob o comando de Café Filho (PSP), fosse promulgada a Instrução 113, que 

permitia a emissão de licenças de importação para bens de capital sem que fosse necessária 

cobertura cambial, de maneira que estes itens seriam recebidos na forma de investimento 

estrangeiro direto.  

Gomes et al. (2007) considera que a utilização deste mecanismo, e o maior sucesso 

obtido pelo menos se comparado à tentativa do governo anterior, foi possível principalmente 

em função dos investimentos estrangeiros obtidos durante o período, quando Estados Unidos 

e os países membros da recém formada Comunidade Econômica Europeia dispunham de 

volumosos recursos para serem destinados à investimentos nos demais países do mundo, de 

modo que o Brasil foi tido como um bom destino para este capital. A escolha pelo país estava 

longe de ser aleatória, tendo sido fundamentada no potencial de crescimento apresentado pelo 

Brasil, assim como regime de câmbio extremamente benevolente para com o capital 

estrangeiro, que além do benefício citado acima para bens de capital, contava ainda com uma 

taxa de câmbio preferencial para remessas de lucros e juros por parte de empresas estrangeiras 
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 A bonificação do café será alvo de protestos por parte dos produtores já em 1954, fato que será mostrado 

adiante. 
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(Lessa, 1981, p. 173 apud Caputo e Melo, 2009, p. 518). Por sua vez, as exportações 

brasileiras sofreram um duro golpe nesta época em função tanto da queda do preço do café 

como da perda de mercado do produto, eventos que se deram em decorrência da ascensão do 

café de origem africana. 

2.3.1 O papel da agricultura no governo Juscelino Kubitschek  

 

Como apresentado, o governo JK foi marcado por um forte investimento no setor 

industrial, com destaque para os setores de energia e eletricidade, além do considerável 

crescimento da indústria automobilística do país. O planejamento e as políticas industriais 

bem como o desempenho da indústria no período contam com uma diversidade de estudos
24

. 

O mesmo não ocorre com o setor agrícola, pouco abordado nas pesquisas relacionadas ao 

período, e que, como já foi mencionado em momentos anteriores deste trabalho, é de grande 

relevância para o entendimento de mudanças institucionais, produtivas e sociais no Brasil. 

Composto por agentes que possuíam não só grande influência no meio político, ao contar com 

representantes de seus interesses em partidos tradicionais, como PSD e UDN, importantes 

representantes deste campo passariam a fazer parte também de importantes instituições 

públicas, resultando em interações que causaram forte impacto na formação de políticas 

públicas voltadas à renda do setor. 

O advento da indústria, especialmente durante a década de 1950, impôs uma nova 

configuração à dinâmica de crescimento do país, fazendo com que a agricultura se tornasse 

responsável por tarefas como garantir a oferta de alimentos e insumos aos centros urbanos, 

além de gerar divisas para auxiliar no sustento do processo de importação de tecnologia. 

Como mostram Gelinski e Filippi (2016), esta mudança no escopo de tarefas para o setor 

agrícola está intrinsecamente ligada ao próprio ideário desenvolvimentista colocado em 

prática desde o início daquela década. A busca incessante pelo desenvolvimento, que seria 

possível através da industrialização e superação da fase de país exportador de primários, 

acabou confrontada por barreiras estruturais originadas pelo próprio modelo de produção 

                                                           
24

 Para uma análise mais detalhada sobre o desempenho da indústria durante o governo de Juscelino Kubitschek, 

ver Lafer (1964), Benevides (1976), Faro e Silva (2002), Leopoldi (2002), entre outros. 
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historicamente adotado no país, que consistia na destinação de um grande volume de recursos 

para um setor específico, o café, produto essencialmente voltado para o comércio externo. 

Desta forma, a modernização agrícola nasce como um subproduto da industrialização, 

sendo ainda uma alternativa interessante contra outro problema apontado pelos autores: a 

proposta de reforma agrária, outro problema estrutural do país e visto por muitos setores da 

sociedade como trava para o aumento da produtividade no setor. Desta maneira, o que se 

observará no período é o incentivo ao que Müller (2010) denomina de modernização 

conservadora, ou seja, “um período de acentuada modernização da agropecuária, mas que não 

foi precedido por ações efetivas para reduzir as disparidades do acesso à terra.” (Müller, 2010, 

p. 15).  

No caso do governo JK, este novo expediente pode ser constatado através da análise 

das metas propostas para o grupo de alimentação, um dos componentes do Plano de Metas, 

onde os principais objetivos eram a modernização da infraestrutura de transportes e o aumento 

da produção de trigo, cultura até então importada e com peso relevante no Balanço de 

Pagamentos. Nenhuma menção a reformas de base é feita no documento, evidenciando e 

reforçando o caráter conservador do planejamento traçado para a agricultura neste período. 

Todavia, é importante ressaltar também que em decorrência da incipiência do processo 

de industrialização do país, outros fatores despontavam como possíveis problemas para a 

consolidação do setor industrial e teriam que contar com o auxílio da agricultura para sua 

resolução, como no caso do fornecimento de mão de obra em quantidade suficiente para 

consolidar o mercado de trabalho urbano. Portanto, é necessária uma análise minuciosa das 

contribuições dadas pela agricultura que vão além das metas relacionadas ao grupo de 

alimentação do Plano de Metas, como no caso da liberação de mão-de-obra através do 

aumento da mecanização da produção. No entanto, antes de abordar as questões relativas à 

agricultura no governo JK, é importante fazer um breve balanço de como se encontrava o 

setor no início de seu governo. 

Tendo em vista o cenário apresentado acima, o governo de Juscelino Kubitschek 

enfrentaria um importante desafio no que diz respeito ao setor agrícola, que basicamente 

consistia em encontrar uma saída para os problemas apresentados anteriormente ao mesmo 

tempo em que submetia o setor à nova dinâmica de industrialização que vinha sendo 

disseminada no país. Isto implicava que a partir deste momento, a agricultura também seria 

responsável por auxiliar no processo de industrialização, sem que isto resultasse em uma 
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possível colisão com os interesses da oligarquia rural, pilar importante não só da sua eleição, 

como também da obtenção de vitórias políticas no Congresso. Tal objetivo foi construído 

utilizando o discurso que pregava a modernização da produção agrícola, que apesar de já 

anunciada desde o governo anterior, não havia sido efetivamente consolidada, sendo 

necessária a realização de melhorias principalmente em áreas como a infraestrutura e o 

aumento da mecanização da produção. 

A formalização destes objetivos no contexto da política econômica proposta para o 

período pode ser vista pelas metas relacionadas ao grupo de alimentação do Plano de Metas, 

cujos objetivos iam desde a melhoria da infraestrutura com a construção de armazéns e silos, 

de maneira a permitir um melhor escoamento da produção e reduzir o custo de distribuição e 

comercialização dos produtos, até a produção stricto sensu, como no caso do trigo. A relação 

completa das metas relacionadas a este grupo pode ser encontrada no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Metas relacionadas ao setor agrícola 

Meta Objetivo 

Meta 13. Produção agrícola 
 Aumento da produção de trigo de 700 mil 

para 1,5 milhão de toneladas.  

Meta 14. Armazéns e silos 
Construção de armazéns e silos para uma 

capacidade estática de 742 mil toneladas. 

Meta 15. Armazéns frigoríficos 

Construção e aparelhamento de armazéns 

frigoríficos para uma capacidade estática de 

45 mil toneladas. 

Meta 16. Matadouros industriais 
Construção de matadouros com capacidade 

de abate diário de 3.550 bovinos e 1.300 

suínos. 

Meta 17. Mecanização da 

agricultura 

Aumento do número de tratores em uso na 

agricultura de 45 mil para 72 mil unidades. 

Meta 18. Fertilizantes 
Aumento da produção de adubos químicos 

de 18 mil para 120 mil toneladas de 

conteúdo de nitrogênio e anidrido fosfórico. 

Fonte: Brasil. Presidência da República, Conselho do Desenvolvimento. Programa de Metas. apud Faro;Silva, 

2002. 
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Destaque pode ser feito à meta 13, a qual propunha aumentar em pouco mais que o 

dobro a produção de trigo, e que contribuiria para aliviar a Balança de Pagamentos, uma vez 

que grande parte do produto utilizado no país era importado e, sendo este um produto 

importante na dieta da população, sua produção interna seria de grande importância para 

auxiliar o sustento da política cambial, como já mencionado. 

Antes de adentrar na questão da modernização propriamente dita, é necessário  rever 

um conceito comumente atribuído ao setor agrícola brasileiro, que consiste em retratá-lo 

como produtor de gêneros voltados à exportação, o que, no entanto, já não é completamente 

válido neste período, haja vista que mudanças que já vinham sendo processadas desde a crise 

de 1929 e se consolidariam entre o final da década de 40 e os anos 50, resultaram na 

reorientação da produção agrícola para o mercado interno, dada a demanda cada vez maior, 

consequência do crescente processo de urbanização e industrialização ao qual o país se 

submetia (Moreira, 1998, p.178). Já o mercado externo, que continuaria sendo municiado com 

produtos brasileiros, seria o destino para produtos como o algodão, café e cacau, com 

destaque para os dois últimos, principais produtos da pauta de exportações do país.  

A modernização da estrutura produtiva do setor agrícola, também chamada de 

“industrialização da agricultura” teria como objetivo aumentar a produtividade do setor e 

permitir que a demanda fosse plenamente atendida. A modernização proposta  se 

caracterizava também como “a modernização da produção latifundiária de caráter ainda 

tradicional, a maior capitalização do setor agromercantil e investimentos em infraestrutura, 

como estradas, frigoríficos, silos e armazéns, para garantir a expansão do setor” (Moreira, 

1998, p. 180). Com relação ao primeiro aspecto, o principal interesse era fazer com que o 

aumento da produtividade se desse em decorrência da mecanização da produção, implicando a 

necessidade de se estimular e facilitar a aquisição de bens de produção como tratores e 

fertilizantes. A defesa desta modernização também foi sendo apropriada por diferentes setores 

da sociedade, sendo somada a pautas como a aversão ao aprofundamento de discussões sobre 

reformas sociais, como a reforma agrária e a extensão dos direitos trabalhistas aos 

camponeses. 

Outro ponto importante era a melhoria da infraestrutura, que não só atendia aos planos 

das classes mais altas da oligarquia rural, como também estava aliada à outra meta do governo 

JK: a construção de Brasília. Como também mostra Moreira (2008), a meta final do plano de 



 

83 
 

construir uma nova e moderna capital para o país também trazia embutida em si a conciliação 

tanto dos interesses do governo JK, que na busca por implantar uma indústria automobilística 

no país necessitava também investir na construção e expansão de estradas, com o desejo de 

expansão do território cultivável por parte dos ruralistas, de maneira que além da construção 

da capital estava prevista também a construção de diversas rodovias que formariam o 

chamado “cruzeiro rodoviário” no entorno da nova sede do governo, onde seriam ligadas 

Belém/Brasília (2.000 km), Acre/Brasília (2.500 km), Fortaleza/Brasília (1.500 km), Belo 

Horizonte/Brasília (700 km) e Goiânia/Brasília (200 km) (Moreira, 2008, p. 176). Estas novas 

áreas, especialmente a oeste da capital, eram extremamente visadas pelo alto escalão da classe 

rural, representando também a possibilidade de expandir fortemente a produção sem que fosse 

necessário empregar elevado volume de capital, mantendo, assim, uma característica histórica 

da produção agrícola brasileira, a produção extensiva 

Quanto à produção voltada para o mercado interno, JK apontava os benefícios que a 

modernização traria, barateando o custo dos alimentos – especialmente por meio da melhoria 

da eficiência na estocagem e distribuição - e evitando problemas graves que historicamente 

atingiam o país, como a inflação e até mesmo a fome: 

 
(...) Estamos empenhados em avançar, impulsionando soluções positivas, determinando providências 

geradoras de riqueza para o país e bem-estar para o povo. Não vou enumerar as medidas de emergência 

que temos tomado para evitar falhas graves no abastecimento e no escoamento de gêneros alimentícios, 

medidas já proclamadas em documentos outros firmados por mim e também por auxiliares diretos do 

presidente da República. Mas desejo pedir a atenção do povo para este aspecto da situação: muitas 

falhas não se verificaram, como nesta mesma época em anos anteriores, no abastecimento e no 

escoamento da produção, provocando carência e aumento de preço nos gêneros alimentícios, porque o 

governo acudiu em tempo com medidas adequadas e satisfatórias.  (...) Posso agora anunciar, como 

prometi em discursos de candidato e no meu primeiro discurso de presidente da República, que 

encontramos solução para um problema de emergência destinado a repercutir efetivamente na melhoria 

do custo de vida e portanto da economia popular; a construção imediata de silos e armazéns no Rio 

Grande do Sul, Paraná e outros Estados, com proveito para toda a nação. O financiamento recente 

concedido ao governo do Rio Grande do Sul para imediata concretização de um plano bem elaborado de 

silos e armazéns é uma realização indiscutível do meu governo, pois há mais de dois anos vinha o Rio 

Grande se debatendo nesse projeto sem sucesso. (Brasil, 1956, p. 109-110)  

 

Na tentativa de estimular o setor exportador e a geração de divisas, a política agrícola 

do governo Juscelino teria uma diferença substancial em relação aos governos anteriores, 

especialmente no que dizia respeito à não utilização de mecanismos de intervenção no 

processo de formação de preços do café, estratégia que havia sofrido ataques constantes como  

apresentado anteriormente. Em uma conversa com produtores e outros integrantes do ramo, 

realizada durante uma visita sua ao porto de Santos em 1956, o presidente reiterou seu 
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compromisso com o setor e defendeu que a valorização do café deveria se dar pelo aumento 

da qualidade via melhora do produto e do processo produtivo e não por políticas de 

intervenção como as que vinham ocorrendo, as quais chamou de valorização “química”: 

 
Precisamos melhorar a qualidade, precisamos oferecer aos nossos clientes cafés finos, e temos de 

encontrar meios para aumentar o rendimento de nossa agricultura. O café não precisa apenas de uma 

atenção muito especial na sua agricultura, atenção técnica, atenção e zêlo no apuramento de sua 

qualidade. Não nos basta produzir muito; precisamos produzir bem e com bom rendimento. Não haverá 

nenhuma valorização que signifique algo fora da valorização verdadeira e específica. A política do 

govêrno é, aliás, de evitar valorizações químicas que resultam sempre em prejuízos inevitáveis. Tôdas 

as valorizações provocadas por processos forçados resultaram em depreciações ruinosas. A não 

intervenção do govêrno no mercado, salvo em momentos excepcionais, é o que devem desejar todos os 

que trabalham no ramo sem mero sentido especulativo. (Brasil, 1956b, p. 22). 

 

A modernização e as melhorias estruturais destinadas ao setor agrícola não podem ser 

vistas como propostas defendidas unicamente pelo governo, sendo também pautas de 

importantes agentes no cenário político e social do país, que já vinham almejando tais 

mudanças antes mesmo do início do mandato do presidente Juscelino, de maneira que ao 

presidente somaram-se importantes atores como: i) congressistas, que majoritariamente 

faziam parte do próprio PSD que; como já foi mencionado, tinha marcante presença de 

membros da oligarquia rural em sua composição, ou até mesmo de partidos aliados que 

abrigassem este tipo de políticos em seus quadros; ii) principais entidades de classe do setor 

agrícola.
25

  

Um dos principais pilares de sustentação do discurso governista encontrava-se nos 

membros do legislativo nacional, onde o apoio ao presidente pode ser visto especialmente 

através de discursos proferidos por congressistas que integravam seu partido, o PSD, sendo 

possível destacar como exemplo a defesa do Deputado Atílio Fontana (PSD-SC), que fazia 

voz pela maior utilização de adubos e fertilizantes, demanda antiga por parte da classe, pela 

concessão de divisas a preço de câmbio para favorecer a importação de implementos agrícolas 

e pelo investimento na área de bens de capital, com objetivo de aumentar a competitividade 

do setor, além dos efeitos positivos de encadeamento entre diferentes áreas gerados a partir da 

adoção deste viés modernizante para a agricultura: 

                                                           
25 Vale ainda ressaltar o apoio de importantes nomes, como Helio Jaguaribe, que afirmou que somente através da 

modernização da estrutura produtiva seria “possível dotar os trabalhadores rurais brasileiros das condições 

compatíveis as suas aspirações.” (Jaguaribe, 1958, p. 51) Outro nome de destaque a dar apoio ao modelo de 

modernização foi Celso Furtado, que considerava a reforma agrária, denominada por ele de “escolha política”, 

um “tiro de misericórdia na economia, inclusive com a possível liquidação da pecuária.” (Furtado, 1959, p.57 

apud Souza, 2007, p.12). 
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i) o barateamento e a abundância de adubos no meio agrário beneficiará o próprio transporte ferroviário 

porque poderão contar nossas estradas de ferro com maior volume de carga durante todos os meses do 

ano, o que proporcionará uma compensação de receita para cobrir o baixo preço cobrado pelo transporte 

de adubos;  ii) devem ser concedidas divisas a preço do câmbio de custo, para importação de sementes e 

adubos e, também, de inseticidas, formicidas e produtos químicos destinados exclusivamente a 

aumentar e melhorar a produção agropecuária; iii) é necessário acelerar, quanto possível, em nosso país, 

a fabricação de tratores, implementos e instrumentos destinados à agricultura. (Brasil, 1959). 

 

Em linha com discurso de que havia necessidade de investimento na construção de boa 

infraestrutura de armazenagem e estocagem como meio de privilegiar os produtores rurais e 

garantir uma renda justa para a classe estava o deputado Petronilo Santa Cruz (PSD-PE): 

 

Defender, pois, a produção agropecuária nas mãos do produtor, tem de ser, no meu entender, o centro 

de onde se irradiam outras providências, algumas até conseqüentes desta. (...) Para que essa garantia 

efetivar-se a medida que assume caráter prioritário é a que diz respeito à conveniente estocagem da 

produção agropecuária. Providências da maior importância como a conclusão e funcionamento imediato 

das redes de armazéns e silos, ora em construção em alguns Estados da Federação, o início, em caráter 

urgente, da construção de novos centros de armazenagem e ensilagem em locais escolhidos com 

cuidado, representação a comprovação de que o Governo se decidiu a seguir uma rota segura e uma 

orientação acertada” (Brasil, 1959). 

 

O alargamento da fronteira agrícola e do mercado interno, por meio da construção de 

Brasília era defendido não só por políticos pertencentes ao PSD, mas, até mesmo por políticos 

de outras filiações, que também possuíam ligação com a oligarquia rural, como no caso do 

deputado Cunha Bastos (UDN-GO): 

 
A interiorização da capital (...) é a maior aspiração da hora presente. O alargamento do mercado interno 

dará novas perspectivas à industria nacional e um novo sentido de marcha para o Oeste, onde as terras 

são de melhor qualidade, favorecendo ali a agricultura, a pecuária, a par da riqueza mineral do solo. (...) 

A nação não deve continuar a carrear suas energias criadoras somente para dois centros de economia 

vivos - Rio e São Paulo - deixando paralíticos e desalentados milhões de brasileiros que trabalham e 

vegetam no interior do País. (...) O Brasil está farto dessa civilização e não pode continuar do litoral, 

virando as costas ao altiplano, ignorando seus graves problemas (Moreira, 1998a, p. 182 apud Moreira 

2008). 

 

A modernização também não escapou da pauta das associações de classe do país, 

como a Sociedade Rural Brasileira (SRB), que valorizava a possibilidade de construir uma 

indústria verdadeiramente rural. Uma produção mais moderna permitiria a recuperação de 

níveis de produção obtidos no passado e que naquele momento eram vistos como impossíveis, 

especialmente em função da grave situação dos solos que foram desgastados por plantações 

de café, algo que pode ser atribuído aos métodos tradicionalmente utilizados por fazendeiros, 

o método extensivo, isto é, método caracterizado pelo pouco investimento no aumento da 
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produtividade do solo e do processo produtivo e pela constante incorporação de terras virgens.  

Todos estes pontos são abordados no artigo “A restauração da lavoura cafeeira”, publicado na 

edição da A Rural de maio de 1956: 

 
Lavradores esclarecidos de S. Paulo, com auxílio da ciência e técnicas agronômicas modernas, já 

conseguiram demonstrar à saciedade que, as chamadas terras “cansadas”, cultivadas há mais de cem 

anos, devidamente cuidadas e adubadas, plantadas novamente com variedades de café adequadas, 

atingem produções iguais às das melhores terras roxas e massapés virgens. (A Rural, 1956, p. 32) 

 

A publicação ainda traz alguns dados quantitativos para reforçar sua posição sobre o 

assunto, utilizando em alguns trechos o estudo “The Coffee Future of Brazil”, de autoria do 

pesquisador norte-americano Henry Spielman, personagem que costumava figurar no 

periódico em função das suas contribuições para o campo de estudo da economia agrícola, em 

especial para os casos que envolviam o café:  

 

(...) „O Brasil tem 887.000.000 de cafeeiros menos do que em 1934: a não ser que haja 

desenvolvimentos técnicos, ou condições extremamente favoráveis, deve esperar-se uma queda de um 

bilhão de árvores nos próximos quinze anos. O resto, ou seja, um bilhão de cafeeiros, representará uma 

terça parte da quantidade mais elevada que foi de 2.978.400.000 de cafeeiros no princípio do 

vertiginoso declínio de 1934‟. Dentro desse raciocínio, o técnico norte-americano previa que, no 

período de 1958-61, com 968.000.000 de cafeeiros apenas teria o nosso país uma safra de 7.308.000 

sacos de 60 quilos, para continuar em decadência e, finalmente, em 1961-66, colher apenas 5.632.000. 

(A Rural, 1956, p. 32)
 26

 

 

E qual seria a resposta tão eficiente preconizada pela SRB?  

 
O uso do adubo orgânico, o combate à erosão, o plantio de variedades selecionados em curvas de nível 

para permitir o trato mecanico, a colheita no pano e várias outras práticas levaram os técnicos que 

visitaram as novas lavouras da região de Campinas e Itatiba a declarar que essas lavouras nada ficam a 

dever às melhores formadas em terras virgens, nas mais famosas e férteis terras que se conhecem. Um 

grande especialista norte-americano, que ainda recentemente nos visitou, chegou a afirmar que uma 

nova lavoura formada na região de Itatiba, a do sr. Luís Bianchi, constitui o melhor cafezal que viu em 

todos os países cafeeiros que acabara de percorrer na América Latina. 

Como se vê, o pessimismo que domina alguns setores cafeeiros, tanto do Brasil como de outras nações, 

a respeito das possibilidades da lavoura-base do nosso país, pode ser perfeitamente contrabalançado 

pelo otimismo gerado por lavouras novas, formadas nos últimos seis ou sete anos por verdadeiros 

pioneiros da cruzada de recuperação. Nisso está o melhor testemunho de que, no dia em que se fizer um 

plano de financiamento e ajuda para a formação de novas lavouras em terras velhas, milhões e milhões 

de cafeeiros voltarão a cobrir as antigas zonas produtoras. A restauração da lavoura cafeeira é uma 

premente necessidade econômica, política, agrícola e mesmo social para o Brasil. (A Rural, 1956, p.33)

  

 

                                                           
26  O ano de comparação utilizado no trecho é 1946. 
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Além dos cafeicultores, produtores ligados a outras culturas passaram a se preocupar 

com a questão industrial. Exemplo disto é a industrialização do milho, defendida no trecho a 

seguir: 

 
Já se processa em São Paulo a industrialização do milho, entretanto, o volume a trabalhar pode ser 

aumentado substancialmente; novas indústrias deverão absorver cada vez maiores tonelagens deste 

cereal. A capacidade de consumo está ainda por preencher. Comentou o Sr. Costa Lima a baixa média 

de produção do milho por área no estado de São Paulo, equivalente a cerca de seis carros por alqueire 

paulista, quando nos Estados Unidos a média de produtividade é cerca de 3 vezes superior. Reconhecia 

que nos Estados Unidos os processos de cultura e de fertilização são satisfatórios; admitia que muito 

teremos de caminhar na divulgação técnica para melhorar os processos culturais tanto fertilizando, 

como adotando também as vezes simples modificação de rotina, como espaçamento, rotação de 

culturas, emprego de boa semente, parcelamento de terras, épocas de plantio, etc. A mecanização da 

colheita avulta entre as operações tendentes a baratear o custo de produção, dado que o rendimento da 

colheita mecânica é sem dúvidas compensador. (A Rural, 1957) 

 

Chama atenção que em nenhum momento é citado que tamanha degradação do solo 

era causada pelo uso predatório por parte dos produtores, que tinham como opção a expansão 

da fronteira de sua produção uma vez exaurida a fertilidade das terras em que estavam 

localizadas suas plantações. A adoção de métodos de produção mais modernos aparentemente 

passou a ser pauta em um período em que a disponibilidade de terras férteis já não era tão 

abundante quanto no passado. 

Outra demanda nascida neste período foi a de investimentos para a implantação da 

indústria de café solúvel no país, tornando-se inclusive tema de grande interesse da SRB nos 

anos subsequentes. Exemplo de manifestação desta natureza consta no artigo “Estudos 

visando a industrialização do café no Brasil”, de agosto de 1957, onde a entidade se engaja 

em prol da criação deste nicho industrial, visto como um mercado em potencial seja no 

âmbito nacional quanto internacional: 

 
(...) Acentuou s.s. que não poderia ser mais oportuna a instalação entre nós de grandes fábricas de café 

solúvel, numa época em que a industrialização se impõe, não só quanto ao café, como relativamente a 

inúmeros outros produtos da agricultura. Era, pois, necessário, que nós da Sociedade Rural Brasileira, 

tomássemos a dianteira, propugnando a instalação em nosso país do maior número de fábricas com essa 

finalidade, a fim de que o Brasil não se torna caudatário dos demais produtores, que, aliás, estão 

seriamente empenhados na industrialização do café. O Brasil de modo algum pode fechar os olhos à 

tendência atualmente verificada no mundo, objetivando a industrialização dos produtos da agricultura. 

(A Rural, 1957c, p. 11) 

 

Apesar de entusiastas da tese da modernização, o modelo seguido pelo país no 

decorrer da década, que contava com importações em grande escala de matérias-primas, era 
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vista como um erro por parte do setor. Para estes agentes, o governo cometia um erro 

apostando exclusivamente neste modelo, criando um risco desnecessário ao processo de 

industrialização tendo em vista a possibilidade de restrições nas importações em decorrência 

da falta de divisas. 

 

Um dos erros de nossa política industrialista reside, precisamente, no fato de procurarmos construir 

exclusivamente – mediante proteções descabidas e lesivas aos interesses da nação – empresas que 

dependem de matérias-primas estrangeiras, na sua totalidade ou, na melhor das hipóteses, em grande 

parte. Embora as organizações assim estabelecidas proporcionem lucros aos empresários, prejudicam 

em profundamente aos consumidores em geral e outros setores de atividades econômicas do país: 1º) – 

porque consomem divisas cambiais para importar matérias-primas, reduzindo nossas possibilidades de 

adquirir no exterior outros artigos de necessidade interna; e 2º) – dependendo de fornecimentos 

estrangeiros, não podem trabalhar exceto mediante proteção que encarece para o consumidor o produto 

fabricado. (A Rural, 1957). 

 

Portanto, depreende-se do que foi exposto até aqui que o caminho escolhido pelo 

governo, ao menos de maneira explícita, foi a realização de uma modernização calcada na 

melhoria da infraestrutura do país, cujo objetivo era beneficiar os produtores através da 

redução dos custos relacionados ao armazenamento e escoamento de suas mercadorias, 

tornando o setor mais competitivo, além de procurar incentivar a modernização da estrutura 

produtiva, que seria feita através do aumento do coeficiente de mecanização do setor, onde o 

foco era a incorporação de tratores e outros equipamentos, além da maior utilização de 

produtos químicos, como os fertilizantes. 

Tal conjunto de medidas contava de fato com o apoio dos produtores, além de também 

atender aos planos do próprio governo, uma vez que o Plano de Metas incluía dentre seus 

objetivos itens como a expansão substancial da malha rodoviária, o incentivo a determinados 

setores da indústria, como a metal mecânica, química e a petroquímica, bem como uma nova 

onda de demanda por mão de obra nos centros urbanos em função da industrialização em 

curso, o que não só implicava na necessidade de aumento da produção, como a própria 

liberação de trabalhadores do setor agrícola em direção às cidades, fatores que seriam 

possíveis no caso do adequado cumprimento deste conjunto de metas. 

Contudo, mesmo a obtenção de tais objetivos não era suficiente para a classe, em 

especial os agentes que pertenciam à SRB, que possuíam outras importantes questões a serem 

tratadas. Grosso modo, tais demandas eram fruto de um único problema: as oscilações na 

renda do setor, que eram vistas não só como variações regulares, características do mercado 



 

89 
 

de commodities, mas também como resultado da atuação das políticas governamentais, que 

geravam distorções responsáveis por penalizar o trabalho feito pelos produtores no decorrer 

de todo ano. 

Duas das principais políticas públicas eram colocadas como responsáveis por tais 

malefícios: i) a política de preços mínimos; e ii) o modelo cambial adotado pelo governo. 

Estas duas políticas não devem ser entendidas de maneira separada, sendo na verdade raízes 

do problema apresentado acima, onde a primeira se estabeleceu ainda na década de 20, sendo 

uma ferramenta de grande importância para a obtenção de ganhos por parte do setor cafeeiro, 

enquanto a segunda é característica da década de 50, onde a política cambial passou a ter 

maior relevância. 

O que é possível adiantar desde já acerca dos problemas enfrentados pelo café nesta 

época, onde a necessidade de se aumentar a geração de divisas por parte do governo com a 

taxação sobre a comercialização do bem contrastava com a insatisfação dos produtores em 

função de um nível de renda considerado aquém do que seria minimamente desejável por eles, 

diz respeito ao tratamento despendido pelo governo JK, tendo em vista uma vez mais que na 

primeira metade da década, o governo Vargas acabou cedendo à pressão da classe produtora e 

aumentando a bonificação a ser paga aos cafeicultores, causando prejuízos ao conjunto da 

política econômica do governo, além de comprometer o bom andamento de seus planos e 

deteriorar a já delicada situação do presidente. 

Apesar de se defrontar com a mesma situação, Juscelino buscará lidar com a questão 

de forma diferente. Assim, nosso objetivo a partir daqui consistirá em construir um 

entendimento sobre a maneira pela qual os membros deste setor impuseram suas demandas 

frente ao Estado a partir da ótica neocorporativista, pela qual os grupos de interesse que 

representam o setor passaram a interagir de maneira cada vez mais próxima do governo que, 

na ânsia de dar cabo do projeto de industrialização no tempo previsto e na tentativa de 

institucionalizar os conflitos com um grupo que se opunha a ele interage voluntariamente com 

estes agentes no interior de sua própria estrutura. Deste modo, passa a construir 

conjuntamente as principais políticas do setor, o que obviamente inclui a política cambial, 

tendo em vista o caráter nevrálgico da mesma para a formação de renda dos produtores de 

café e a geração de divisas para o projeto do governo. Cabe destacar desde já que isto não 

implica que esta posição existiu desde o começo do governo JK, uma vez que foram 

recorrentes as críticas por parte da SRB contra a política do governo até o ano de 1957. 
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Os esforços a partir daqui, portanto, estarão focados em entender como se deu a 

conciliação de interesses entre os produtores rurais e o governo JK a partir de 1958. Neste 

sentido, é necessário entender o papel de uma instituição fundamental: o Instituto Brasileiro 

do Café (IBC). Como será apresentado adiante, o IBC, criado no início da década de 50, era a 

instituição responsável por moldar toda a política cambial do café, tendo sido alvo de 

reclamações frequentes por parte dos cafeicultores, que consideravam injustas as medidas 

tomadas pelo órgão e reclamavam por uma mudança na condução da política cambial que 

privilegiasse o trabalho feito por eles. Sob o comando de JK, esta instituição terá papel 

fundamental em apaziguar as tensões entre o governo e o setor privado, passando a ser 

comandada justamente por um membro deste último grupo e implementando ações em linha 

com os interesses de ambos. 
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3. A ATUAÇÃO DOS GRUPOS DE INTERESSES DO SETOR CAFEEIRO E O 

PAPEL DO INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ 
  

O IBC não era uma novidade no que diz respeito a instituições de regulação de preços 

e elaboração de políticas para este setor, de maneira que além de apresentar esta instituição, é 

de fundamental importância recuar em algumas décadas para tomar conhecimento de outros 

importantes órgãos que atuaram neste sentido, bem como as entidades que buscavam o 

monopólio da representação do setor cafeeiro, buscando entender quais os resultados da 

relação entre grupos de interesse e Estado no interior das instituições responsáveis pela 

elaboração das políticas econômicas voltadas ao setor. A intervenção governamental no 

ambiente econômico foi prática recorrente durante o período analisado, sendo inclusive 

encarada com naturalidade dentro daquela conjuntura. Contudo, a intervenção no campo 

agrícola, e mais especificamente no setor cafeeiro, feita por instituições públicas com a 

finalidade de controle de preços e volume de produção data de décadas antes, desde o início 

do século XX, quando sucessivas crises levaram à mudança de postura por parte do Estado 

com relação ao amparo que fornecia aos produtores.  

Observa-se que em um primeiro momento, esta intervenção se deu em função da 

correção de um desajuste na produção, de maneira a evitar uma possível crise em decorrência 

da abundância da oferta, o que afetaria a economia brasileira de maneira mais ampla, uma vez 

que o café era a principal fonte de receitas do país. Tal acontecimento, no entanto, acabou se 

tornando uma prática cada vez mais recorrente neste mercado, fazendo com que intervenções 

esporádicas dessem lugar a um mecanismo permanente de intervenção e suposta defesa do 

preço do café. A prolongada existência desta intervenção, possibilitada a partir de um elevado 

esforço no campo fiscal, modificou a maneira pela qual o governo interviria neste mercado 

quando, a partir da década de 50, a defesa de preços considerados ótimos por parte dos 

produtores cederia lugar à defesa de um preço mínimo, que permitisse apenas a manutenção 

dos objetivos de industrialização propostos pelo governo neste período. Esta mudança, como 

apresentado anteriormente, acabou não sendo muito bem aceita por boa parte da classe 

produtora, gerando uma série de atritos entre este grupo e o governo.  

Todavia, apesar do cenário traçado acima apresentar objetivo claro no que diz respeito 

à resposta que se pretende apresentar nesta dissertação, é importante antes retroagir algumas 

décadas para entender a dinâmica dos principais personagens desta estrutura ao longo do 

tempo, o que será feito a partir da análise das associações que lutaram pelo monopólio da 
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representação da cafeicultura, as instituições criadas para regulamentar as políticas voltadas a 

este mercado, além da posição do governo frente a intervenção, de modo que em posse dessas 

informações e daquelas já descritas no desenrolar desse texto, nos seja possível construir um 

entendimento acerca da maneira pela qual foram equacionados os problemas dos membros do 

setor rural e o governo JK.  

A próxima seção deste texto trará a descrição dos grupos que possuíam atuação 

historicamente relevante para o setor agrícola brasileiro. Dada a ausência do componente 

trabalho nas instituições de caráter neocorporativo onde os grupos de interesse representativos 

do setor cafeeiro atuavam, a seção abordará apenas os grupos representantes do capital.  

 

3.1 Grupos de interesse e a disputa pelo monopólio representativo do setor cafeeiro  

 

Antes de adentrar no debate sobre os grupos de interesse no setor cafeeiro, é válido 

retomar uma vez mais a contribuição de Mendonça (2013), as políticas agrícolas colocadas 

em prática no decorrer da história do país não devem ser entendidas como fruto de decisões 

efêmeras, no caso daquelas adotadas no período pré-1930, ou como apenas um subproduto do 

processo de industrialização, tomando como base as políticas adotadas pós-1930. Contudo, se 

na primeira menção a esta tese da autora foi exaltado o caráter de não neutralidade por parte 

do Estado neste campo, jogaremos luz neste momento ao outro elemento citado pela autora 

em sua construção e que possui papel significativo para a formação de políticas agrícolas: as 

frações de classe do setor agrícola, em especial aquelas dominantes, como é o caso dos 

grandes cafeicultores na problemática aqui trabalhada.  

Neste caso em específico, e tomando como base o corte pós-1930 feito pela autora, 

onde o interesse das políticas agrícolas estaria erroneamente subjugado aos interesses 

industriais, a organização e ação dos agentes que compõem esta fração podem ser observadas 

a partir da atuação de três associações principais, que possuíam em sua gênese a preocupação 

com questões relacionadas à commodity, o que abrangia desde sua produção, perpassando 

questões como políticas econômicas específicas - tais como a creditícia e a cambial - e 

alcançando temas relacionados ao consumo de café no mercado interno, bem como sua 

propaganda no exterior, mercado de trabalho do setor e outras questões mais (Perissinotto, 

1999). É válido ressaltar desde já que assim como no caso do Estado, as colocações feitas por 

Mendonça (2013) vão ao encontro do que pudemos constatar no decorrer da pesquisa, uma 
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vez que independente dos planos industrializantes dos diferentes governos do período, os 

planos das frações mais poderosas em nada pareciam se alterar para comportar os interesses 

de outras classes sociais ou econômicas. 

Eram elas: a Liga Agrícola Brasileira (LAB), a Sociedade Paulista de Agricultura 

(SPA) e a Sociedade Rural Brasileira (SRB). Mais detalhes acerca de cada uma delas são 

apresentados a seguir, porém, vale destacar neste momento algumas semelhanças entre estas 

instituições. Em primeiro lugar, a presença, em maior ou menor grau a depender da 

instituição, de membros representantes do grande capital cafeeiro, ou seja, empresários do 

ramo que não estavam limitados apenas à atividade agrícola relativa à produção do grão, mas 

possuíam investimentos em outras áreas que compunham a cadeia de comercialização do café, 

como casas de exportação e ferrovias. Além disso, em alguns casos, as pautas defendidas por 

cada uma delas eram razoavelmente semelhantes, a exemplo da defesa por uma remodelagem 

na política cambial feita tanto pela LAB quanto pela SRB, e também, a questão da 

propaganda dos cafés finos no exterior, pauta dividida por SPA e SRB. 

A composição das instituições deve ser melhor explicada desde já, uma vez que se 

trata de importante característica de um grupo que será estudado no decorrer deste trabalho. 

Grosso modo, como depreendido de obras como a de Perissinotto (1999) e Stolcke (1986), os 

agentes que compunham o setor cafeeiro podem ser categorizados em duas classes: i) os 

exportadores de café; e ii) os produtores, ou de maneira ainda mais específica: fazendeiros do 

interior.  

Silva (1986), ao estudar o capital cafeeiro na Primeira República, demonstrou que ele 

não era apenas o capital das plantações. Os grandes cafeicultores, além de organizar as 

plantações, eram também compradores de produção do conjunto de médios plantadores. Eles 

exerciam as funções de um banco, financiando o estabelecimento de novas plantações ou a 

modernização de seu equipamento, emprestando aos fazendeiros menores. Estavam também à 

frente do aparelho do Estado, seja ao nível regional seja federal.  

Desta forma, para Silva (1986), o capital cafeeiro tinha diversos aspectos (diversas 

funções): tinha características de capital agrário, de capital industrial (grandes fazendas que 

executavam a etapa de beneficiamento do café por meio de máquinas), capital bancário e 

capital mercantil. Apesar dos diferentes aspectos, o que dominava eram as funções 

comerciais, portanto, o capital cafeeiro era dominantemente comercial. Esses diferentes 

aspectos do capital, por sua vez, correspondiam a uma fração diferente da burguesia. Assim, 
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na cafeicultura brasileira, os grandes cafeicultores constituíam uma burguesia comercial. 

(uniam os diferentes tipos de capitais, com predominância do comercial) enquanto os médios 

cafeicultores compunham uma burguesia agrária. 

Chama atenção, portanto, que membros do primeiro grupo também faziam parte do 

segundo, como será visto na explicação de Perissinotto (1999) sobre a composição da SRB, o 

que talvez seja o motivo pelo qual a classe produtora (agrária) conseguiu fazer valer sua voz 

dentro da entidade, haja vista que não possuíam o mesmo poderio financeiro dos primeiros. 

Além disso, sua relevância também pode ser explicada a partir da necessidade de incorporar a 

figura do lavrador nos discursos apelativos da SRB, o indica que estes eram importantes 

figuras na base de sustentação da agremiação. 

Como será apresentado no decorrer do texto, a alternância na utilização de políticas de 

sustentação de preço e de modificação no câmbio afetava diretamente os dois subgrupos de 

maneira diferente, o que torna a análise em questão mais complexa, uma vez que a 

conciliação de interesses estava ligada à adequação das políticas públicas aos interesses de 

uma classe que era por si só heterogênea. Outra característica relevante que deve ser levada 

em conta era a composição das três entidades, que muitas vezes contava com nomes em 

comum, como pode ser visto no quadro abaixo. 

 

Tabela 11 – Justaposição de nomes nas diretorias da LAB, SAP e SRB (1902-1931) 

Diretores SRB Período LAB Período SPA Período 

Antônio de B. Penteado x 23-25 x 28-29 - - 

Antônio M. A. Lima x 22-23 x 30-31 - - 

Carlos L. Magalhães x 25-27 x 27-28 - - 

Cesário Coimbra x 23-25 x 27-30 - - 

Gabriel R. dos Santos x 23-24 x 21-22 - - 

Henrique S. Queiroz x 23-27 x 21-22; 30-31 - - 

Martinho S. Prado x 19-23 x 21-22 - - 

Paulo M. Barros x 20-23 x 24-27 - - 

Vicente de A. Prado x 24-25 x 24-27 - - 

Alfredo Pujol - - x 21-22 x .07-08 

Cândido Rodrigues - - x 21-22 x 13-15;21-22 

A. Diederichsen x 24-25 - - x 14-15;26-27 

Fonte: Perissinotto (1999, p. 280) 
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Esta semelhança, porém, pode levar ao questionamento do motivo pelo qual ao invés 

de uma, eram necessárias três entidades que estavam supostamente engajadas na defesa do 

café. Neste sentido, autores como Perissinotto (1999), Font (1989) e Love (1989) mostram 

que havia profundas clivagens entre estes grupos, que em seus respectivos fins, remetiam a 

diferenças como, por exemplo, as origens destes grupos, as principais pautas, modo 

organizacional, objetivos e, até mesmo, seu relacionamento com o governo da época, 

tornando possível inclusive entender a maneira pela qual se encaixam na presente discussão 

através da sua associação com sistemas corporativos e neocorporativos.  

Neste sentido, além de buscar entender os aspectos históricos sobre a criação e 

composição de cada uma delas, é necessário também compreender como apenas uma, no caso 

a SRB, conseguiu chegar a um patamar tão elevado de poder, a ponto de ser apta a interferir 

na política econômica do país no período recortado para este trabalho. Desde já, é importante 

reforçar que esta sociedade será encarada como a representante do capital no esquema de 

conciliação proposto pelo neocorporativismo.  

3.1.1 A Sociedade Paulista de Agricultura e a Liga Agrícola Brasileira 

 

Fundada em 1902, a Sociedade Paulista de Agricultura é a mais antiga dentre as três 

aqui abordadas, tendo sido criada em um período marcado pela conjuntura internacional 

desfavorável à comercialização de café, em que os preços apresentavam uma trajetória de 

queda desde 1898. Tendo em vista o combate a esta situação, além de explorar a atuação em 

conjunto para promover melhorias para o setor, alguns grandes produtores reuniram-se para 

discutir o que viria a se tornar a SPA. Este encontro, realizado na própria Secretaria de 

Agricultura do estado de São Paulo, contou com a presença de nomes como Manoel Pessoa de 

Siqueira Campos, Olavo Egídio de Souza Aranha e Carlos José Botelho, sendo liderada por 

Antônio Cândido Rodrigues
27

 (Perissinotto, 1964, p. 265).  

Chama atenção que estes grandes produtores possuíam como característica em comum 

não só o fato de estarem ligados à produção e comercialização do café, mas também por 

possuírem negócios bem sucedidos em outras áreas ou mesmo serem membros de esferas 

importantes do governo, sendo considerados por Perissinotto (1999) representantes do grande 

                                                           
27 Vale inclusive ressaltar a figura de Antônio Candido Rodrigues, que viria a ser uma figura importante não só 

regionalmente, mas a nível nacional, tendo sido Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas entre 1900-

02.  
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capital cafeeiro, característica dividida pelos membros das três entidades aqui apresentadas. 

Na relação das pessoas citada acima, Carlos Botelho seria secretário de Agricultura do estado 

de São Paulo em 1904, Siqueira Campos era acionista do Banco de Crédito Real de São 

Paulo, além de membro suplente da Comissão Executiva do Partido Republicano Paulista 

(PRP) (Perissinotto, 1999, p. 265). Alguns objetivos imediatos foram estabelecidos para a 

SPA: i) investimento em propaganda; ii) combate à especulação mercantil dos importadores; e 

iii) melhoria nas condições de crédito: 

 
Considerando que o fim principal [...] é a propaganda no exterior do café produzido neste estado; 

mas, considerando que a melhor e mais eficaz propaganda [...] é sem dúvida alguma a que faz o 

comércio intermediário entre o produtor e o consumidor, impelido pelo interesse do lucro, em 

tornar cada vez mais conhecido e apreciado o café, objeto das maiores especulações nos grandes 

mercados da Europa e da América; considerando que para a eficiência da propaganda do gênero 

que constitui a nossa principal fonte de riqueza, deve a classe agrícola, auxiliada pelo comércio, 

seu aliado natural, tratar de estabelecer e firmar seu crédito sobre bases sólidas e estáveis, de modo 

que possa [...] dedicar-se à cultura do café sem receio de que lhe faltem recursos indispensáveis à 

manutenção e custeio dos estabelecimentos rurais. (Correio Paulistano, 1902, p.1 apud 

Perissinotto, 1999, p. 266).   

 

A SPA ainda apresentava outras eventuais preocupações com temas, como a criação 

de interpostos comerciais, o estabelecimento de engenhos ao redor do país para o 

beneficiamento do café, o maior investimento na segmentação da propaganda entre mercado 

interno e externo, além da redução do imposto de exportação. Estas, porém, não eram pautas 

prioritárias para a entidade, tendo ficado basicamente no discurso, nunca tendo para elas um 

plano de ação devidamente construído. Com o passar do tempo, duas pautas acabaram se 

tornando centrais para a entidade em substituição às mencionadas acima: i) a valorização do 

café; e ii) sua defesa permanente. 

Esta, entretanto, não era uma posição unânime entre todos os membros da associação, 

a exemplo da opinião de um de seus principais conselheiros, Antonio Prado, que em 1906 

classificou a defesa permanente como “bula”, afirmando que “o que faltava à lavoura era 

crédito, trabalhadores e ensino agrícola” (Perissinotto, 1999, p. 274). Contudo, apesar de não 

ser a posição de todos os membros, as práticas de valorização e defesa eram certamente de 

agrado da grande maioria dos membros da SPA, de maneira que a queixa de Prado foi 

rebatida por um dos fundadores da instituição, Augusto Ramos, que dirigiu uma extensa e 

contundente, embora retocada com toques de polidez, crítica ao colega: 

 
O Sr. Conselheiro tem sido um político e um administrador e sabe, portanto, que um estado como o de 
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São Paulo, uma verdadeira nação em riqueza, em culturas, em aparelhagem moderna, complicada e 

cara, não prescinde de uma fortíssima taxação orçamentária, não pode dispensar os impostos que está 

arrecadando. O meio de conciliar tais exigências com as conveniências e o bem-estar da lavoura não 

consiste em desampará-la e de sua miséria arrancar impostos reduzidos. Semelhante orientação valeria 

pela generalização de um estado de indigência e de retrocesso na civilização, seria a desgraça de São 

Paulo e do Brasil. A solução é outra, é defender as boas cotações do que aí se produz. O resto não se 

fará esperar: a lavoura enriquecida pagará em tresdobro os impostos necessários para aumentar a 

grandeza de São Paulo. A organização da defesa permanente do café não tem outro objetivo senão esse, 

generalizando-o, porém, a todos os estados cafeeiros do Brasil! (O Estado de São Paulo, 1921, p. 11 

apud Perissinotto, 1999, p. 276). 

 

A divergência apresentada acima serve inclusive de exemplo para um debate que se 

pode levantar sobre a relação de grande proximidade entre SPA e o governo da época, de 

maneira que o grupo acabara sendo conhecido por ser uma espécie de antessala da Secretaria 

de Agricultura
28

, o que, como mostra Perissinotto (1999), acabou afugentando muitos de seus 

membros para a Liga Agrícola Brasileira e a Sociedade Rural Brasileira, que foram 

posteriormente formadas tendo em vista o caráter mais classista destas duas últimas entidades, 

que buscaram se preocupar com os pontos de estrito interesse dos produtores. Embora fosse 

um consenso, estas posições de caráter governista não eram defendidas única e simplesmente 

pelo fato de serem positivas para a lavoura e para aqueles que dela tiravam seu sustento, tendo 

também um viés em favor do Estado, uma vez que junto a estas medidas a associação também 

passou a defender uma maior intervenção no sistema cambial, de maneira a mitigar oscilações 

na moeda que acabassem por prejudicar a arrecadação do governo paulista. Como visto 

acima, havia uma preocupação de fato com a melhora no nível de lucro dos negócios do café, 

e era justamente esta melhora que traria o sucesso para o país como um todo, visto o potencial 

de arrecadação promovido pelo setor. Neste sentido, o alinhamento junto ao governo de São 

Paulo somado à debandada de membros fizeram com que a SPA fosse perdendo relevância no 

cenário nacional, até sua absorção pela Sociedade Rural Brasileira na década de 1930. 

Já a Liga Agrícola Brasileira, fundada em 14 de julho de 1921, foi formada a partir da 

união de diversas ligas regionais do estado de São Paulo, com destaque para a Liga Agrícola 

de São Manoel, que organizou e promoveu o evento que selaria a criação do grupo. Além do 

grupo em questão, integraram a formação da LAB as ligas dos seguintes municípios: Agudos, 

Avaré, Atibaia, Amparo, Araraquara, Barra Bonita, Bebedouro, Botucatu, Bernardino de 

Campos, Bocaina, Bragança, Barretos, Bauru, Caconde, Cerqueira César, Chavantes, Dois 

Córregos, Espírito Santo do Pinhal, Ibitinga, Itatinga, Itatiba, Jaú, Jardinópolis, Lençóis, 

                                                           
28

  Em 1906, quem ocupava a cadeira de Secretário da Agricultura era Carlos de Arruda Botelho, um dos 

fundadores da SPA.  
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Mogi-Mirim, Mococa, Ipaussu, Ourinhos, Pedreiras, Presidente Penna, Franca, Rio das 

Pedras, Salto Grande, Santa Cruz da Conceição, Santa Cruz do Rio Pardo, São Carlos do 

Pinhal, São José do Rio Pardo, São João da Bocaina e São Simão. Juntaram-se ao grupo 

também a Liga Rural Noroeste, bem como a Câmara Municipal de Santa Rita do Passa 

Quatro, com representação de Luiz Bueno Miranda (Perissinotto, 1964, p. 245). 

Assim como as outras entidades, embora em quantidade significativamente menor, a 

LAB também contava com a participação de grandes nomes do ramo do café em sua 

composição, os quais geralmente ocupavam cargos decisórios, como a presidência. Alguns 

exemplos são: Paulo de Moraes Barros (1924-1927)
29

, Carlos Leôncio de Magalhães (1927-

1928)
30

, Henrique de Souza Queiroz e Francisco Schmidt (1921-1922), alguns deles tendo 

sido conhecidos no estado de São Paulo como um dos “reis do café” (Perissinotto, 1999, p. 

249). Contrastando com a presença destes agentes, e demarcando uma das principais 

características do grupo, está a maior presença de fazendeiros do interior do estado de São 

Paulo, considerados muitas vezes apenas como produtores, uma vez que dificilmente 

possuíam investimentos em outras áreas como acontecia com os grandes empresários da 

capital. Tal característica fazia transparecer uma espécie de instituição voltada aos interesses 

da lavoura, o que acabou desagradando principalmente membros da SRB, sob alegação “que 

as manifestações isoladas das ligas regionais estavam mal encaminhadas e que para tirar 

maior proveito dessas entidades, para maior disciplina e melhor orientação seria interessante 

que elas se dirigissem à SRB ou à SPA, que, por sua vez, encaminhariam as reclamações ao 

governo. Caso contrário, corria-se o risco de tornar o trabalho de organização improfícuo [...]” 

(Perissinotto, 1999, p. 244). 

Perissinotto (1999) ainda destaca quatro principais eixos de preocupação da LAB: i) 

ausência de crédito; ii) fixação de preços mínimos; iii) escassez de oferta de trabalho; e iv) 

tributação excessiva. Os dois primeiros itens acabam sendo resultado de um mesmo problema, 

segundo o autor visto que os fazendeiros do interior acusavam o governo federal de 

subestimar as quantidades de sacas a serem enviadas aos portos, fazendo com que houvesse 

um excesso de oferta do bem e consequentemente uma queda no nível de preços, que já não 

era o ideal para remunerar o trabalho destes agentes, comprometendo seu nível de renda. 

                                                           
29

 Paulo de Moraes Barros era sobrinho de Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil da República velha e 

era filho de Manoel de Moraes Barros, senador da República. Prudente e Manoel foram fundadores do Partido 

republicano Paulista.  
30

 Carlos Leôncio de Magalhães, apelidado Nhonhô foi considerado um dos maiores “reis do café”, tendo sido 

fazendeiro, empresário, financista e banqueiro brasileiro no início do século XX.  
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Somado a isto estava a falta de mecanismos de crédito adequados, o que em tese possibilitaria 

que os produtores armazenassem o café em locais adequados para então ofertar uma 

quantidade que fosse ideal no mercado, sem que houvesse desperdício da produção 

previamente colhida. Sendo assim, além do estabelecimento de um piso para os preços, a 

LAB também incorporou em sua pauta a defesa da criação de um banco, ou cooperativa 

agrícola, que fornecesse crédito aos lavradores em condições compatíveis com a realidade 

vivida por eles. 

Quanto à questão da mão de obra, “a insuficiência de trabalhadores para a lavoura era 

vista claramente como sendo culpa da administração pública” (ALAB, 1925, p. 41 apud 

Perissinotto, 1999, p. 256), já que a paralisia do programa de imigração junto ao governo 

italiano em decorrência de questões políticas foi alvo de críticas por parte de alguns diretores, 

uma vez que o preço da mão de obra passou a subir gradativamente em razão deste problema.  

Por fim, o tema dos impostos pode ser entendido a partir de duas frentes diferentes: os 

impostos sobre a exportação e os incidentes sobre a renda, sendo o segundo o mais relevante, 

o que reforça a presença e importância dos membros da lavoura para a LAB, de modo que 

enquanto houve apenas moções contra a continuidade do imposto em direção ao governo, 

uma movimentação mais intensa foi feita contra a reforma tributária que estava programada 

para ser realizada em 1922 e que pretendia contemplar os fazendeiros com uma nova, e mais 

elevada, alíquota.  

 
Em 27 de maio de 1926, numa reunião das associações rurais do País, no Rio de Janeiro, foi aprovado, 

com apoio da LAB, a proposta de representar aos “poderes constituídos”, solicitando a revogação da lei 

que criava o imposto de renda e um prazo de dez anos para se fazer estudos das propriedades rurais, 

indispensáveis para o lançamento da nova contribuição. (Perissinotto, 1999, p. 255). 

 

Além do mais, a entidade sempre se colocou contra a criação de um imposto que 

tivesse como finalidade financiar o fundo de defesa do café, defendendo na verdade a 

alteração da taxa cobrada por saca exportada para criar um fundo que teria como função arcar 

com os juros e amortizações de um empréstimo externo, sendo que este sim deveria ser 

utilizado para compor o fundo de defesa do produto (Perissinotto, 1999, p. 255). Entretanto, 

uma diferença marcante entre esta e os dois outros grupos recai justamente na intensidade 

com que eram feitas as cobranças por melhorias, sendo considerada mais “radical” quando 

comparada com suas congêneres. Este radicalismo pode ser entendido na verdade como um 

maior engajamento com as pautas defendidas pela entidade, fato que inclusive levava parte 
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dos membros de outras entidades a se juntarem a LAB, tendo em vista o incômodo com uma 

suposta falta de representatividade no interior da SRB, além do comportamento 

condescendente da SPA para com as medidas governamentais. Manifestações neste sentido 

podem ser vistas a partir de declarações como a dada pelo primeiro presidente da entidade, 

Angelo Pinheiro Machado, antigo presidente da Liga Agrícola de São Manoel, que logo no 

discurso de abertura do evento que marcou a criação da LAB, criticou a falta de intervenção 

estatal no mercado em prol dos cafeicultores e o malefício causado pela adoção do liberalismo 

aos negócios: 

 
Senhores! Para que servem os governos senão para assistirem atentos aos Estados que governam através 

do tempo e ante o desdobramento dos fenômenos econômico-sociais que lhe possam entorpecer ou 

propiciar a evolução[...]? A intervenção é uma função inelutável do Estado moderno. As fórmulas 

abstratas da velha escolástica estão proscritas pela necessidade cada vez mais insistente de defender-se 

por meio de tratados claros a casuística do intercâmbio comercial a que, sempre e cada vez mais, se 

subordinam todas as questões políticas e sociais. (ALAB, 1921, p. 2).    

 

Portanto, pode-se considerar que a LAB, assim como SRB e SPA, foi uma instituição 

voltada majoritariamente para tratar de questões que envolviam o café, o que pode ser 

comprovado a partir da composição de suas diretorias, comumente ocupadas por importantes 

nomes do setor, além das pautas defendidas pela organização, que como visto, estavam em 

linha com importantes pautas dos grandes produtores de café, sendo defendidas pelas 

organizações rivais. Como exemplo de pautas defendidas pelas três entidades, temos: a 

contrariedade da cobrança da taxa de exportação nos moldes existentes, importante pauta da 

SRB; cobrança por melhoria na oferta de crédito; e estabelecimento de preços mínimos 

condizentes com a realidade da produção. 

Apesar da similitude no que diz respeito à defesa dos interesses do café e aos temas 

abordados, havia também diferenças entre a LAB e as demais. Apesar de contar com 

importantes nomes, considerados como representantes do grande capital cafeeiro, fica nítida a 

elevada presença de lavradores do interior do estado, uma vez que a mesma nasce a partir da 

fusão de entidades que representavam estes agentes. Além disso, pautas de preocupação dos 

grandes empresários do ramo, como a questão cambial, não eram tão ferozmente defendidas 

como aquelas que diziam respeito ao pequeno produtor, vide a questão do crédito e preços 

mínimos. Tanto a LAB quanto a SPA foram incorporadas pela SRB em 1931, resultando na 

formação de uma instituição de grande porte, dotada de elevada capacidade de definir 

unilateralmente os rumos do setor cafeeiro, de maneira que espaço será dado a partir daqui à 
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análise desta última instituição, que é sem dúvida a mais importante para esta dissertação, a 

Sociedade Rural Brasileira. 

3.1.2 A Sociedade Rural Brasileira e o monopólio representativo do setor  

 

A Sociedade Rural Brasileira foi fundada em 1919 por iniciativa de Eduardo da 

Fonseca Cotching, agrimensor e industrial brasileiro, tendo como inspiração o exemplo da 

congênere Sociedad Rural Argentina. Tinha como objetivo criar uma instituição própria para 

os grandes produtores de café de São Paulo, que não se identificavam com as demais 

entidades citadas, uma vez que na SPA se fazia presente o pouco popular viés governista, 

enquanto a LAB direcionava suas ações em consonância com os interesses dos produtores do 

interior. Este viés regionalista, além da forte presença do grande capital cafeeiro da época, fez 

com que Heinz (2001) definisse a SRB da seguinte forma: 

 
(...) podemos definir a SRB como entidade cuja base era essencialmente regional, paulista, liberal-

conservadora, fortemente identificada à velha República oligárquica, nostálgica de um certo poder rural 

irreversivelmente declinante, anti-varguista, constitucionalista em 1932 e sem partido em 1945 – 

embora “naturalmente” próxima aos liberais udenistas. A SRB ainda era capaz de incarnar a recusa 

tipicamente „elitista‟ das mudanças sociais que abriam o caminho para o reconhecimento de novos 

atores no cenário político. (Heinz, 2001, p. 98). 

 

Autores como Schmitter (1971) atribuem a criação da SRB a uma tentativa de agrupar 

os interesses dos grandes pecuaristas do período, que em função do fim da Primeira Guerra 

estariam interessados em se organizar para aproveitar oportunidades existentes especialmente 

no mercado externo. Tal posição parece ser válida uma vez que desde os primeiros anos de 

sua formação, a organização contava com nomes do setor, com destaque para executivos 

pertencentes ao frigorífico Armour (Lamarão, 2010). No entanto, uma das marcas do grupo 

foi a presença predominante do grande capital cafeeiro, de origem majoritariamente paulista, 

sendo sua criação inclusive considerada fruto da insatisfação dos grandes produtores do 

estado frente à falta de representatividade junto ao governo federal.  

Tal característica foi descrita por Perissinotto (1999), que sustenta que a instituição foi 

dominada pelos interesses dos grandes cafeicultores desde seus primórdios. O autor comprova 

sua hipótese a partir de um extenso levantamento acerca dos nomes que figuraram na 

presidência e na diretoria do órgão entre 1919, ano de sua criação, e 1930. Constata-se que 

entre os seis ocupantes da cadeira presidencial neste período, quatro eram figuras 
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expressamente conhecidas pelas ligações que tinham com a cafeicultura. Os mandatos neste 

período foram dispostos na seguinte ordem: Conde de Prates (1919-1920), Paulo de Moraes 

Barros (1920-1923), Gabriel Ribeiro dos Santos (1923-1924), Henrique de Souza Queiroz 

(1924-1927), Luiz Vicente Figueira de Mello (1927-1929) e Bento de Abreu Sampaio Vidal 

(1929-1930). Destes, Conde de Prates, Paulo de Moraes Barros, Henrique de Souza Queiroz e 

Bento de Abreu Sampaio Vidal foram os considerados expressamente ligados à grande 

produção cafeeira. Segundo o autor, Luiz Vicente Figueira de Mello é apresentado em uma 

das atas de reunião do grupo como “grande fazendeiro e representante de grandes capitais” (A 

Rural, 1926, p.6 apud Perissinotto, 1999, p. 216), além de ser casado com Gessia Piza 

Figueira de Mello, filha de Joaquim de Toledo Piza e Almeida, um dos empresários mais 

tradicionais do setor cafeeiro e membro histórico da associação. 

Este ilustre rol de presenças do alto escalão da cafeicultura paulista era visível desde 

os primórdios da organização, como mostra Lamarão (2010), tendo em vista que desde sua 

fundação, a mesma contava com importantes nomes do estado, como Rafael Sampaio Vidal, 

Carlos Monteiro de Barros, Carlos Botelho. É importante também estender esta análise para a 

década de 50, estudada na presente pesquisa, onde é possível notar que tal sistemática 

permaneceu, com nomes como os de Antônio Queirós Telles, Luiz de Toledo Piza Sobrinho e 

Renato Costa Lima assumindo postos no alto escalão da entidade. Este último, como será 

detalhado nas seções a seguir, foi figura protagonista no que diz respeito à representação dos 

interesses da classe cafeicultora no interior das instituições públicas do período do governo 

JK. 

Perissinotto (1999) ainda chama atenção para o fato de que apesar de representar 

interesses específicos, os membros do corpo editorial da revista A Rural buscavam atrelar a 

associação à representação dos interesses da lavoura, ou mesmo dos produtores do campo, e 

muitas vezes exaltando a figura do trabalhador braçal, tido como referência moral e exemplo a 

ser seguido em função do altruísmo destes agentes, que optam por levar uma dura vida 

dedicada à produção ainda que vítimas das penúrias que marcam a existência dos que habitam 

o campo, em contraste com aqueles que vivem na cidade, que em muitos casos eram vistos 

como burocratas desprovidos de compromisso com seus semelhantes e simpáticos ao ócio que 

supostamente marca a vida urbana. 

 

 
A honra do lavrador é de ter, na divisão do trabalho, a função de criar. Todas as ocupações se repousam 

em última análise na sua atividade principal [...]. Os homens não amam o trabalho penoso, porém, 
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todo homem experimenta um respeito particular pela agricultura, tem o sentimento que está aí o 

trabalho original da sua raça e que ele próprio não está dispensado desse trabalho, senão por 

alguma circunstância que o fez passar temporariamente a outras mãos. E quem sabe quantos 

olhares de remorso lançam sobre elas os falidos do comércio, os advogados mortificados nos 

tribunais, ou as vítimas da ociosidade e do prazer! Envenenado pela existência e os vícios da cidade, a 

vítima diz a si própria: meus filhos, a quem prejudiquei, voltarão aos campos para se refazer e 

curar. Ele [o lavrador], representa os trabalhos forçados, contínuos, do princípio ao fim do ano e 

de lucros insignificantes. (A Rural, 1920, p. 44 apud Perissinotto, 1964, p. 209-210) 

 

Esta narrativa não era fruto do acaso ou do desconhecimento de seus autores com 

relação à realidade dos componentes da associação, sendo na verdade uma das principais 

táticas voltadas a inibir possíveis conflitos de interesse dos membros do grupo, especialmente 

aqueles concernentes aos pequenos e grandes produtores. De acordo com Perissinotto (1999), 

os pequenos produtores definiam os concorrentes de maior porte como “exploradores da 

lavoura”, uma vez que dispunham de posses que ultrapassavam em muito a terra para a 

produção agrícola, como no caso das ferrovias, bancos e casas de exportação. No caso da 

última, havia um problema adicional acerca dos preços pagos por saca de café, que costumava 

ser adquirida por preços módicos no interior para ser revendida com larga margem de lucro 

nos portos. 

Desta forma, a SRB apresentava-se como solução para a questão da representatividade 

da lavoura, sendo uma “entidade capaz de congregar os membros da classe, dispersos e 

isolados, num todo forte e capaz de se fazer representar junto aos governos, que, assim, 

saberiam que reivindicações efetivar” (Perissinotto, 1999, p. 209).  

 
Dir-nos-ão que essa entidade representa diminuta parte da lavoura. Seja, mas não por vontade 

sua, nem ela se arroga direitos que lhe não cabem. Uma associação de classe está sempre aberta 

aos que se candidatam a associados: é o seu fim e é o seu desejo. Quem, em condições de se 

associar, se permite o isolamento e sonega a sua cooperação aos que se congregam em sociedade, 

só de si mesmo se pode queixar. Aliás, o que os fatos constantemente vêm atestando é que os 

elementos pensantes da lavoura, que se esforçam para integrá-la em um todo, na verdade, legítima 

e naturalmente a representam. (A Rural, 1926, p. 399 apud Perissinotto, 1999, p. 209). 

 

Ademais, o fato de parte de seus principais membros ocuparem espaço na política 

estadual e federal, ou possuírem grande força junto aos que ocupavam estes espaços, a 

entidade acabou desenvolvendo significativo prestígio no cenário político nacional, tendo sua 

voz reconhecida por parte daqueles responsáveis pelo processo de tomada de decisão na 

esfera pública, garantindo a manutenção do atendimento de suas demandas em várias 

oportunidades. Este cenário, contudo, se altera gradativamente a partir da década de 1930, na 

qual a já mencionada tendência corporativista será reforçada a partir das novas forças que 
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passam a ocupar o Governo Federal, onde pouca, e em alguns casos nenhuma, abertura era 

dada para conciliação dos interesses entre governo, empresários e trabalhadores, o que inclui 

os agentes mencionados até aqui. 

Neste sentido, Lamarão (2010) mostra como a pauta política se desenrolou dentro da 

entidade a partir de 1920, quando o grupo foi um dos protagonistas na busca por saídas para o 

problema da deterioração dos preços do café, pressionando primeiro o presidente estadual, 

Washington Luís, e posteriormente o então presidente da República, Epitácio Pessoa. Chama 

atenção que neste último caso, foi justamente através da intervenção de um dos membros do 

alto escalão da SRB, conde Alexandre Siciliano, que o presidente se convenceu da 

necessidade de intervir no mercado, resultando na valorização do preço do café, mecanismo 

que seria repetido em diversos momentos posteriormente. Ainda segundo o autor, no decorrer 

da década a SRB foi responsável por iniciativas como a criação do Instituto do Café do 

Estado de São Paulo, órgão que será melhor apresentado em momentos posteriores desta 

dissertação. 

Além dos posicionamentos em nome da entidade, seus membros também se faziam 

presentes no sistema político do país, em especial como membros do Partido Democrático 

(PD), criado a partir de dissidentes do Partido Republicano Paulista (PRP), e que durante as 

décadas de 1920 e 1930 contou com importantes nomes da SRB, como Henrique de Sousa 

Queirós e L.V Figueira de Melo em seus diretórios centrais. O PD, de acordo com Ramos 

(2010), foi fundado em fevereiro de 1926, tendo origem justamente a partir do 

descontentamento de parte do alto escalão do PRP com as gestões do partido na esfera 

nacional, sendo que somado a isto, seus fundadores aproveitaram também o descontentamento 

com a gestão de Epitácio Pessoa, do Partido Republicano Mineiro (PRM), congênere da 

filiação paulista, que desagradava vários setores da sociedade brasileira, como os 

trabalhadores e militares, além de se apoderar do discurso proferido especialmente pelo 

Partido Libertador (PL), liderado por Joaquim Francisco de Assis Brasil e que até então era 

membro da oposição, passando a defender pautas como o voto secreto e a maior liberdade do 

Poder Judiciário. 

O decorrer de 1930 foi marcado principalmente pelas ações do grupo junto ao Instituto 

do Café de São Paulo, tema que será tratado mais adiante, porém, vale ressaltar também 

outras questões que envolveram a vida política do grupo, especialmente sua participação no 

PD e a conturbada relação com o PRP. Segundo Lamarão (2010), a SRB, através de seus 

membros que pertenciam ao alto escalão do PD, apoiou por um curto período de tempo o 
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movimento revolucionário de 1930, que depôs Washington Luís, em uma tentativa de ganhar 

poder dentro do território paulista, até então sob o comando do partido rival, tendo inclusive 

um bom início ao ter um de seus membros, Henrique de Sousa Queirós, nomeado Secretário 

da Agricultura, Indústria e Comércio. Entretanto, o bom relacionamento durou pouco, pois a 

nomeação do tenente João Alberto Lins de Barros para a interventoria de São Paulo encerrou 

os ambiciosos planos da organização. 

Com isso, inaugurou-se um período marcado pela forte oposição da SRB ao governo 

Vargas, acusando o presidente de intromissão no ambiente de negócios do estado, além da 

imposição de um regime ditatorial ao país, tendo como contraponto justamente as frequentes 

intervenções do governo em espaços importantes para o grupo, com destaque para a tomada 

do poder do Instituto do Café de São Paulo, repassado para a Federação dos Lavradores com a 

ajuda do interventor do estado, além de frequentes investigações públicas contra os membros 

da diretoria da SRB, como no caso ocorrido em 1933, onde o recém empossado interventor 

Valdomiro Lima abriu uma investigação contra a direção da SRB, que resultou em acusações 

contra estes de crimes como desvios de fundos e a realização de operações comerciais ilícitas 

por parte de seus membros, fato que resultou no afastamento de seus membros da direção do 

Instituto do Café de São Paulo (Lamarão, 2010). 

Em 1932 a SRB, junto a outras organizações como a Associação Comercial de São 

Paulo e a Liga de Defesa Paulista, passa a integrar parte da Frente Única Paulista. Como 

apresentado por Valicchio (2010), a Frente Única Paulista (FUP), foi um movimento formado 

em fevereiro de 1932 e que tinha como objetivo defender a autonomia do estado de São Paulo 

e a convocação de eleições para a Assembléia Nacional Constituinte, inclusive rompendo 

relações com o Governo Provisório, tendo sido ainda o elo formal da aliança entre PD e PRP. 

Os objetivos da FUP foram sintetizados através da redação do manifesto oficial do grupo, 

assinado por diversos membros, dentre eles Joaquim Sampaio Vidal, membro de uma das 

famílias mais influentes na SRB e que viria a ser presidente da entidade na gestão de 1938-40. 

Apesar da derrota sofrida pelo grupo na Revolução Constitucionalista de julho de 1932, a 

FUP manteve-se operante, e em 1933 modificou seu nome para Chapa Única por São Paulo 

Unido e lançou candidatos para a Assembléia Nacional Constituinte. Segundo a autora, apesar 

dos bons resultados obtidos pela Chapa Única por São Paulo Unido, as divergências entre o 

PD e o PRP causaram vicissitudes profundas e incontornáveis, de maneira que o grupo 

acabou rompendo e seguindo caminhos opostos. 
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Já na década de 50, como mostra Camargo (1997), a entidade se viu novamente em 

situação delicada, sendo que desta vez o problema recairia não só sobre o café, mas também 

no que diz respeito à realização de reformas sociais propostas no decorrer deste período, pauta 

historicamente criticada pela sociedade. Tais possibilidades foram levantadas e debatidas 

inicialmente no governo Vargas, que novamente não estabeleceu um canal positivo de 

interação com a SRB, provocando grande preocupação no interior da entidade. Em 1952 é 

criada a Comissão Nacional da Política Agrária, que teria como objetivo propor modificações 

na estrutura agrária a serem discutidas com o Congresso Nacional, dando origem ao texto-

base da reforma, denominado “Diretrizes para uma Reforma Agrária no Brasil”, que, no 

entanto, acabou esbarrando em discussões acerca da legalidade das desapropriações e a forma 

de pagamento pelas mesmas, de maneira que a discussão acabou se prolongando por tanto 

tempo que o projeto foi esquecido (Camargo, 1997). 

O mesmo ocorreu com o projeto de desapropriação por interesse social, proposto pelo 

Executivo, pelo qual as áreas consideradas improdutivas ou pouco exploradas poderiam ser 

desapropriadas pelo governo para fins sociais, permitindo uma distribuição igualitária da 

terra, de maneira que no caso dos imóveis rurais, a lei seria aplicada para aqueles cuja 

produção fosse notadamente inferior à da média da região, o que caracterizaria a utilização 

especulativa do imóvel (Camargo, 1997, p. 181).  

Já na segunda metade da década de 1950, diante do cenário de crescente tensão, 

Juscelino Kubitschek buscou desde sua campanha adotar um tom mais brando com relação à 

inclusão de uma proposta de reforma agrária em sua campanha, afirmando que “o respeito à 

Constituição e à propriedade seria mantido e que as medidas tomadas se limitariam à taxação 

progressiva do latifúndio improdutivo e à expansão do crédito agrícola” (Camargo, 1997, p. 

185).  

Stolcke (1986) é mais taxativa ao classificar a SRB como principal oposição a toda e 

qualquer menção a reformas de cunho social, sugerindo que deveria se investir na 

produtividade do trabalhador, que assim poderia ascender profissionalmente através do seu 

próprio esforço e desfrutar de melhores condições de vida, o que seria benéfico não só 

economicamente, mas também para a questão social do país, ao criar relações de trabalho 

mais harmônicas (Stolcke, 1986, p. 152). Contudo, apesar dos temores, as medidas acabaram 

não avançando, sendo fortemente combatidas por deputados federais dos estados ligados à 

produção cafeeira, em especial São Paulo que, como apontado por Heinz (2001), possuía 

relações de extrema proximidade com a entidade, que recebia frequentemente a visita de 
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congressistas para discutir os mais diversos temas de seu interesse. Em um destes encontros, 

realizados em janeiro de 1950, o deputado e antigo presidente do Estado de São Paulo Altino 

Arantes (PR) deu a seguinte declaração:   

 

É um fato altamente lisonjeiro para nós, quando há uma confusão geral e todos os espíritos divergem 

(...) vermos que a bancada deste estado, em que se fazem representar todos os partidos, se acha unânime 

ao lado da Sociedade Rural Brasileira, para pleitear no Congresso as suas justas aspirações'. (A Rural, 

1950, p. 1 apud Heinz, 2001, p. 106). 

 

Os posicionamentos acerca destas questões podem ser vistos de maneira clara a partir 

de artigos publicados em seu principal meio de comunicação, a revista A Rural, publicação 

mensal da entidade que circulava para seus associados e tinha como objetivo levar uma 

diversidade de informações consideradas relevantes, o que incluía desde a situação do grupo e 

seus posicionamentos políticos até matérias de cunho técnico sobre a produção agrícola e 

curiosidades de caráter cultural sobre a agricultura.  

No caso aqui abordado, alguns exemplos merecem destaque para elucidar as 

afirmações feitas. Na edição de julho de 1957 foi publicada uma matéria intitulada “Execução 

de Leis Socialistas num País onde se Pregam as Vantagens da Livre Iniciativa”, com base nos 

dados do relatório anual do Instituto de Economia Rural, que comentava sobre as políticas 

governamentais direcionadas ao setor, reservando uma das subseções do artigo, chamada de 

“Novas Ameaças”, para direcionar críticas às novas legislações que estavam sendo propostas: 

 
A apresentação, ao Congresso Nacional, de projetos de leis visando estender à agricultura as chamadas 

leis trabalhistas, se constituem em novas ameaças aos produtores rurais, em mais um obstáculo à 

produção. „Tirar às empresas agrícolas ou aos fazendeiros a liberdade de dispensar um empregado 

relapso ou um trabalhador ineficiente – prossegue o relatório – é estabelecer a desordem nas fazendas. 

Dar estabilidade a colonos e camaradas sem cogitar-se da produtividade do rendimento de seu trabalho 

ou da situação econômica da propriedade que, por sua natureza, é instável, significa o desconhecimento 

completo das condições de vida, de trabalho e de produção em nosso meio rural. O combate sem tréguas 

a essas leis socialistas deve ser travado pelas associações de classe rurais, para a sobrevivência da 

propriedade agrícola em nosso país. Não é possível pensar-se em recuperação do solo, em programas de 

equilíbrio agro-pecuário, em melhores práticas agrícolas, nem em planos conservacionistas se não 

ficarem ressalvados dois direitos fundamentais de todo o cidadão brasileiro: o de propriedade e o da 

liberdade contratual.‟ (A Rural, 1957, p. 20). 

 

Ainda nesta mesma edição, outra matéria, “O fundo do café e a assistência social ao 

trabalhador do campo”, voltou a abordar o assunto, desta vez atacando o sistema 
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previdenciário implantado nas cidades, classificado por eles como ineficiente, e a tentativa de 

se replicar este modelo nas áreas rurais: 

 
Uma das ideias mais acariciadas pelos demagogos que, não podendo „peronizar‟, querem, agora, 

„bolivianizar‟ este país, é a da distensão aos trabalhadores do campo, da chamada legislação social. Seja 

dito, preliminarmente, que a nossa legislação social, embora proclamada como „a mais adiantada do 

mundo‟, tira aos trabalhadores, aos patrões e ao Estado – o que vale dizer, a economia brasileira – 

somas substanciais, que não são empregadas em benefício dos trabalhadores como fora a intenção das 

leis.  

Um industrial mostrou-me, certa feita, um cálculo, pelo qual se demonstra que um operário qualificado 

ganha 200 cruzeiros por dia, recebe, em verdade, apenas 186, ao passo que aquele salário, para o patrão, 

com a sua contribuição para o respectivo Instituto, com as férias, com o mês ordenado por ano – que é 

mister pôr de lado, para o caso de despedida – e outros encargos sociais, fica elevado para 400 cruzeiros 

por dia. Quer isto dizer, que o salário real, para o patrão, é o dobro do salário nominal, que, de resto, 

nem este chega a ser recebido pelo operário. 

A maior parte dos benefícios é proporcionada pelos institutos de previdência. Quais são eles? Se o 

operário trabalha em cidades pequenas do interior, zero. Paga ele e o patrão, a contribuição mensal, mas 

o operário não recebe nada. Se trabalha em um grande centro, pode vir a receber „algum benefício, 

como assistência médica, e uma miserável aposentadoria. 

O capítulo da estabilidade, depois de dez anos de serviço, com indenização em dobro, transformou-se 

em expediente para malandros, que deixam de trabalhar para serem despedidos e indenizados. Por outro 

lado, muitos patrões para não se verem na emergência de ter que pagar indenização em dobro a quem 

não quer mais trabalhar, adotam o princípio de despedir os seus empregados, antes que sejam colocados 

naquela condição de privilégio. E com isso, sofre a produtividade, pois a empresa perde um operário 

experimentado. 

(...) Pois, meus amigos, é isso que aí está, que se quer distender ao trabalhador do campo: legislação 

social e institutos. (A Rural, 1957, p. 27). 

 

Chama atenção que apesar da proximidade com o setor político se fazer presente em 

diversos momentos de sua história, uma das principais marcas da associação é a repulsa pela 

intervenção estatal no ambiente de negócios, como apontado por Mendonça (2009), sendo que 

desde sua origem a entidade se considera orientada por princípios liberais e pró-mercado, 

além da frequente exaltação da vocação agrícola do país, sendo frequentemente colocada 

como meio para se alcançar o desenvolvimento nacional.  

Nesta mesma linha, Perissinotto (1999) inclui junto a esta repulsa por intervenções do 

governo no conjunto da economia uma espécie de sentimento anti-industrialista por parte do 

alto escalão do grupo, que pode ser justificado principalmente pela aversão à ideia, defendida 

por nomes como Serzedelo Corrêa, João Luiz Alves, Amaro Cavalcanti e Roberto Simonsen, 

de que a indústria deveria ser o motor de crescimento do país, proporcionando um alívio junto 

à balança de pagamentos ao reduzir a necessidade de importações. Na proposta em questão, 
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isto seria possibilitado através da adoção de medidas protecionistas, como a taxação de bens 

similares ao que se pretendia produzir internamente. 

Tal medida era duplamente mal vista por aqueles que se diziam representantes da 

lavoura e do pesado trabalho no campo, tendo em vista que boa parte dos utensílios 

importados por eles, como os sacos de juta, seriam alvos desta taxação, o que 

consequentemente significava ter como opção mais viável a compra de um produto 

considerado de péssima qualidade, produzido por indústrias artificiais, que supostamente 

utilizavam de sua posição privilegiada para aumentar o preço de seus produtos e desviar 

capitais e trabalho de atividades mais importantes (Perissinotto, 1999, p. 225).  

 Este posicionamento liberal, contudo, é questionável, uma vez que não são poucos os 

registros que indicam o interesse da organização na intervenção estatal em benefício do setor. 

Além do mais, grande parte deste alto escalão da SRB também possuía participação no setor 

industrial, de modo que os setores a serem atacados eram justamente aqueles que ao 

dependerem do Estado para sobreviver, acabavam prejudicando os negócios destes agentes, 

comprometendo a obtenção dos lucros aos quais estavam habituados. Esta diversidade de 

investimentos por parte dos empresários do café chama atenção para  a composição da SRB, 

uma vez que a mesma também ficou conhecida por abrigar interesses de empresários 

provenientes de ramos de fora da própria agricultura. Estas ligações, no entanto, devem ser 

vistas com parcimônia, uma vez que não empregam um caráter plural de representação de 

interesses à associação, mas, como mostra Perissinotto (1999), servem para ratificar o 

domínio do grande capital cafeeiro no comando do grupo. 

Conclusão similar foi obtida por Mendonça (2009), que faz frequentes menções ao 

milho como resultado do transbordamento dos investimentos da cafeicultura paulista para este 

bem, plantado em grande parte no norte do Paraná, local que também passou a ser de grande 

importância para a produção da rubiácea. Além do mais, a autora destaca a ligação do grupo 

com membros provenientes de atividades relacionadas ao setor externo, como os 

agropecuaristas e agroexportadores em geral, representantes do que seria conhecido 

posteriormente como agribusiness, que consistia no grupo de produtores de bens e 

equipamentos utilizados na produção agropecuária. (Mendonça, 2009). 

Portanto, a partir do exposto até aqui fica bem clara a posição de entidade 

representante do patronato rural exercida pela SRB, de modo que tanto pelo seu modus 

operandi, quanto pela própria composição, se torna passível de reconhecimento como 
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representante dos interesses do setor cafeeiro. Durante o período recortado nesta dissertação, 

década de 1950, com foco no período marcado pelo governo JK, esta entidade continuará a 

ser representante de importantes segmentos do capital agrícola, motivo pelo qual analisá-la 

poderá nos fornecer respostas importantes para o comportamento da agricultura neste período, 

em especial se levada em consideração a atuação destes grupos de interesses sob uma 

perspectiva da teoria neocorporativista.  

Portanto, como apresentado acima, a Sociedade Rural Brasileira acabou se 

sobressaindo no que diz respeito ao monopólio da representação da classe cafeicultora, 

especialmente dos agentes que compõem os estratos mais elevados deste grupo, onde 

destaque pode ser dado à capacidade de centralização do poder através da subordinação de 

outros grupos, como no caso da Sociedade Paulista de Agricultura e da Liga Agrícola 

Brasileira, e até mesmo pequenos produtores, que muitas vezes eram induzidos a se associar 

ao grupo através de um discurso cuidadosamente construído que tinha como objetivo dar a 

ideia de homogeneidade entre os membros da associação, o que possibilitou a criação de uma 

estrutura fortemente verticalizada de representação.  

Estas informações se fazem relevantes na medida em que a aderência do problema à 

teoria neocorporativista depende da existência de um grupo com capacidade suficiente para 

representar os interesses da classe como um todo. Logo, é fundamental a partir daqui entender 

em que medida ela estava envolvida com o governo de Juscelino Kubitschek e como fez valer 

seu posicionamento neste período.  

 

3.2 Do convênio de Taubaté à defesa permanente do café  

 

Como apresentado acima, além da participação de grupos de interesse nos assuntos 

relacionados à agricultura, outra característica que pode ser observada em diferentes épocas 

da história brasileira é a intervenção do governo em questões relacionadas ao mercado de 

café. Exemplos deste comportamento podem ser vistos através de experiências como a vivida 

logo nos primeiros anos da República, onde definições políticas, incluindo a escolha 

presidencial, ficavam a cargo praticamente exclusivo do setor, fortalecido grandemente pelo 

sucesso logrado pela exportação de café no decorrer das décadas anteriores. Contudo 

sucessivas crises começaram a estourar no interior do setor a partir do fim do século XIX, 

colocando em risco a supremacia do produto para o conjunto da economia brasileira.  
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A explicação para tais crises pode ser atribuída ao próprio sucesso do bem, como 

mostra Furtado (1979), que argumenta que a falta de diversificação no portfólio de 

investimentos brasileiros fazia que enquanto a demanda externa se mostrasse positiva, os 

investimentos tenderiam a se perpetuar neste único setor. O resultado foi a ocorrência de 

várias super safras quase que de maneira ininterrupta, que mesmo deprimindo o preço do 

produto e a lucratividade do setor, não conseguiam causar impacto suficiente a ponto de 

liberar o capital para o investimento em outras áreas, tendo colaboração do próprio governo, 

que promovia desvalorizações cambiais e auxiliava na redução dos impactos negativos na 

rentabilidade do produto. 

Este ciclo acabou se rompendo com a deflagração de uma crise econômica nos 

Estados Unidos sem precedentes até então, ocasionando grande prejuízo para o setor cafeeiro, 

que assistiu ao preço do café despencar vertiginosamente, o que em números significava um 

declínio de £4,09/saca, £2,91/saca em 1896, e finalmente £1,48/saca em 1899, obrigando os 

cafeicultores a movimentarem-se em torno da contínua perda de renda que estavam sofrendo. 

O mecanismo mais comum praticado pelo governo, a desvalorização cambial, já não era mais 

passível de uso, uma vez que tinha como efeito secundário o aumento da inflação, que já se 

encontrava em nível demasiadamente elevado, motivando inclusive grande insatisfação por 

parte da população, o que obrigou uma reformulação da política de valorização do café. 

(Furtado, 1979, p. 186) 

Esta política de reformulação acontece a partir do chamado “Convênio de Taubaté”, 

batizado em alusão ao encontro realizado em 1906 na cidade de mesmo nome, onde o 

governo se comprometeu a intervir, desta vez através da utilização da via fiscal e não mais 

cambial, de modo a garantir a sustentação de um patamar satisfatório de preços. As principais 

características deste acordo podem ser expressas nos quatro seguintes pontos:  

 
i) com o fim de restabelecer o equilíbrio entre oferta e procura de café, o governo interviria no mercado 

para comprar os excedentes; ii) o financiamento dessas compras se faria com empréstimos estrangeiros; 

iii) o serviço desses empréstimos seria coberto com um novo imposto cobrado em ouro sobre cada saca 

de café exportada; iv) a fim de solucionar o problema a mais longo prazo, os governos dos estados 

produtores deveriam desencorajar a expansão das plantações (Furtado, 1979, p. 187). 

 

Entretanto, como o próprio autor aponta, apesar do sucesso com respeito à utilização 

do mecanismo fiscal por parte do governo e a sustentação dos preços do café nas décadas 

seguintes, não houve qualquer sucesso no desestímulo aos investimentos na expansão da 

oferta de café que, apesar de continuar se expandindo, não contava com aumento potencial do 
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seu mercado, tendo em vista o seu caráter inelástico, visto que nos países consumidores do 

produto um aumento da renda não era acompanhado pelo aumento do seu consumo.   

A partir daí, mais duas grandes intervenções de caráter pontual foram feitas, ambas em 

situações parecidas com a anterior, quando problemas cada vez mais agudos no mercado 

cafeeiro colocavam em risco o bom funcionamento do conjunto da economia brasileira. Como 

mostram Cabral e Sá (2010), a segunda valorização transcorreu em meio à I Guerra Mundial, 

mais precisamente em 1917, quando a estagnação das exportações e o seu respectivo reflexo 

negativo nos preços do produto -  agravado pelo aumento do poder de barganha dos Estados 

Unidos, que passou a atuar em uma estrutura de mercado monopsônico, além da escassez de 

liquidez internacional - resultaram em um aumento da pressão por parte de produtores de São 

Paulo frente aos governos estadual e federal, cujo objetivo era a busca por auxílio financeiro. 

A solução foi encaminhada pelo executivo nacional, que à época se encontrava sob a gestão 

do então presidente Venceslau Brás (1914-1918), que optou pela via de emissão monetária 

para tentar contornar as dificuldades enfrentadas, oferecendo um empréstimo ao governo de 

São Paulo, além de oferecer a própria estrutura para manutenção dos estoques adquiridos 

pelos paulistas.  

Por fim, ainda segundo as autoras, a terceira valorização se deu pouco tempo depois, 

em 1920, quando a recuperação dos preços foi interrompida por uma crise internacional, 

fazendo que o governo de Epitácio Pessoa adotasse uma postura mais incisiva no manejo da 

intervenção que, ao contrário das anteriores, foi operada exclusivamente pela União. A equipe 

econômica do presidente negociou um empréstimo junto a financiadores internacionais para 

viabilização da aquisição dos excedentes, que foram posteriormente negociados com 

intermediários estrangeiros, de maneira que a construção desta ponte e a opção por evitar uma 

nova formação de volumosos estoques acabaram se mostrando soluções acertadas (Cabral e 

Sá, 2010).  

Chama atenção que esta terceira intervenção possui um caráter diferente das demais, 

visto que além do aspecto financeiro, questões como a infraestrutura também entraram na 

pauta do governo, que investiu na construção de armazéns para regularização da entrada do 

produto nos portos, mostrando que a experiência proporcionada por essas intervenções 

influenciasse a visão dos agentes envolvidos neste processo , ao menos no que diz respeito ao 

motivo pelo qual a intervenção deveria ser feita. O que se observa a partir daí é uma transição 

para um período marcado pela criação de uma série de instituições que tinham como objetivo 

sustentar os preços e otimizar os ganhos a partir da comercialização do café de maneira 
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duradoura, contrapondo-se ao modelo anterior, o qual buscava auxiliar o mercado de café 

apenas quando este se encontrava em situação delicada.  

De maneira concreta, o início desta fase pode ser entendido a partir da criação do 

Instituto de Defesa Permanente do Café (IDPC), criado em 1922 pelo ainda presidente 

Epitácio Pessoa, protagonista da terceira intervenção e grande partidário da proposta de se 

estabelecer uma defesa do café de maneira permanente. Como mostra Delfim Netto (1979), a 

criação deste tipo de instituição se deu em função do diagnóstico feito pelo governo federal 

acerca dos problemas no mercado de café, que tinham como origens: i) a irregularidade de 

uma safra para outra; e ii) a irregularidade nas remessas para os portos, as quais se 

precipitavam no segundo semestre de cada ano (Delfim Netto, 1979, p. 85). Chama atenção 

que este último ponto, isto é, a irregularidade nas remessas, resultava ainda em problemas 

financeiros para todos os operadores do mercado de café, uma vez que não havia um sistema 

consolidado de financiamento para o sistema produtor do grão. 

A composição do IDPC contaria com o ministro da agricultura como presidente da 

entidade, além de outros cinco membros nomeados pelo Presidente da República. Já entre as 

incumbências do órgão estavam a “concessão de empréstimos aos cafeicultores; a compra e 

retirada provisória do produto do mercado, visando regularizar a oferta; além do 

financiamento da propaganda no exterior, destinada para aumentar o consumo do produto” 

(Freitas Filho, 2011, p. 3).  

Como mostram Faleiros e Nunes (2014), o IDPC teve sua vida útil encurtada sob a 

gestão de Arthur Bernardes, que tomou posse como presidente ainda em 1922, tendo seu 

escopo de atribuições, e mesmo parte de sua infraestrutura, como no caso dos armazéns de 

estocagem de café, transferidos para São Paulo, que passaria a ser responsável por realizar a 

defesa do preço do café.  

A justificativa para tal ato estava fundamentada na política econômica vislumbrada 

pelo novo governo, sendo esta de caráter ortodoxo, e que teria como objetivo central 

promover ajustes que aliviassem as contas públicas, estando fundamentada em dois pilares : i) 

um ajuste fiscal agressivo com objetivo de se chegar a uma apreciação cambial que facilitasse 

a obtenção de empréstimos no exterior; e ii) o fim do elevado custo fiscal causado pela 

política de sustentação à Carteira de Redesconto do Banco do Brasil. (Faleiros e Nunes, 2014, 

p. 4). A partir destas mudanças, o governo federal não tomaria mais para si a responsabilidade 
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de realizar a defesa do café, transferindo esta incumbência para os estados, principalmente 

São Paulo, enquanto passaria a atuar como provedor de recursos para que os governos 

estaduais pudessem financiar seus programas locais de defesa, obtendo recursos para isto 

junto ao setor externo, o que explica a necessidade de manter as contas públicas equilibradas.  

Desta forma, foi criado em dezembro de 1924 através da Lei 2.004 o Instituto Paulista 

de Defesa Permanente do Café (IPDPC), tendo um escopo basicamente igual ao de seu 

antecessor, que consistia na “i) regularização das entradas de café no Porto de Santos; ii) na 

realização de empréstimos a juros „módicos‟; iii) na compra de café sempre que isso fosse 

julgado necessário para a regularização da oferta.” (Faleiros e Nunes, 2014, p. 4). O 

financiamento de suas operações seria feito através do recém criado Banco do Estado de São 

Paulo, sendo este o antigo Banco de Crédito Hipotecário e Agrícola do Estado de São Paulo, 

que teve injetado em seus cofres um capital de vinte mil contos de réis para arcar com suas 

operações, além de contar com aportes do exterior, taxação sobre as sacas vendidas e a 

garantia de crédito do próprio governo estadual. A iniciativa paulista não foi um caso isolado, 

sendo exemplo para outras iniciativas, como nos casos de Espírito Santo e Rio de Janeiro
31

. 

A criação do IPDPC também significa um ponto de inflexão na história da intervenção 

do governo no mercado cafeeiro, sendo que é a partir daí, segundo Delfim Netto (1979), que 

se dá a transição da “antiga” defesa do café para o modelo de defesa permanente, onde a 

defesa denominada como “de salvação”, feita quando um desajuste entre oferta e demanda era 

identificado e os preços do produto caíam a níveis irrisórios, deu lugar a uma prática de 

intervenção para mitigar os efeitos das oscilações, que tinham caráter principalmente 

exógeno, e garantir um nível de renda considerado pelos agentes privados como ótimo de 

maneira permanente. A atuação do IPDPC nos primeiros anos acabou sendo mais tímida, uma 

vez que os preços se encontravam em alta, quadro que passou a se modificar a partir da safra 

de 1927/28, quando um maior nível de intervenção foi se mostrando necessário em razão da 

volumosa safra que estava se formando. 

Uma vez deflagrada a crise econômica mundial, que teve início em outubro de 1929 e 

viria a perdurar por pelo menos quatro anos mais em diversas partes do mundo, o impacto 

sobre Brasil, e especialmente sobre o setor cafeeiro, foi significativo. A cotação do Santos 4 

caiu para 15,2 cents/libra-peso em dezembro, 14,1 cents/libra-peso no primeiro semestre de 

                                                           
31

  Para mais detalhes, ver os trabalhos citados de Faleiros e Nunes (2014), que tratam do caso do Espírito Santo, 

e Freitas Filho (2011), que se debruça sobre a experiência do Rio de Janeiro. 
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1930 e se estabilizou em 12 cents/libra-peso no decorrer do segundo semestre daquele mesmo 

ano (Delfim Netto, 1979, p. 97). O aumento do desemprego e a queda nos rendimentos da 

população nos países consumidores fizeram com que a demanda por café sofresse uma baixa 

considerável em um curto espaço de tempo, exigindo uma ação imediata por parte do governo 

no sentido de tentar estancar o declínio abrupto da cotação do café.  

O que se assistiu no Brasil, segundo Delfim Netto (1979), foi o completo abandono da 

política de defesa em favor de uma desvalorização do preço da saca do produto, na tentativa 

de recuperar mercado através de um aumento de competitividade via preço, cuja justificativa 

se baseava no diagnóstico feito pelo governo acerca do problema em curso, no qual a 

demanda por café era vista como inelástica, de maneira que mesmo em um cenário obscuro 

como aquele, a procura por café de alguma forma se manteria, sendo que neste caso os 

responsáveis por isto seriam os intermediários estrangeiros, potenciais compradores do café 

brasileiro com vistas a formar estoques, que seriam revendidos quando a recuperação 

econômica permitisse a retomada dos preços previamente praticados.  

Desta forma, o Instituto do Café do Estado de São Paulo (ICESP)
32

 passa a perder 

cada vez mais força no cenário nacional, sendo que já no fim de 1929, o financiamento base 

por saca, cedido pelo Banco do Brasil, cai de 60$000 para 40$000, além de no ano seguinte 

ter um empréstimo para o Banco do Estado de São Paulo, braço financeiro do órgão, negado 

pela mesma instituição (Delfim Netto, 1979, p. 98). O reflexo disto foi, na verdade, a criação 

de um completo sentimento de desconfiança com relação à capacidade do país de manter a 

política de preços e a subsequente queda tanto nas cotações do bem quanto no valor da saca.  

A queda do preço internacional foi acompanhada de uma queda no preço doméstico, algo em 

torno de 38% entre os anos de 1929 e 1930 (Delfim Netto, 1979, p. 98), anulando por 

completo o diagnóstico de inelasticidade da procura feito pelo governo e causando uma 

contração violenta no país, que só não foi pior em função de uma redução nos custos de mão 

de obra, com os trabalhadores rurais aceitando a retirada de montantes que variavam entre 30 

e 40% de seus rendimentos em troca de poderem utilizar áreas mais amplas das fazendas para 

seu cultivo de subsistência (Delfim Netto, 1979, p. 98). 

Antes de adentrar nas instituições criadas posteriormente ao IPDPC/ICESP, uma 

análise deste órgão a partir da teoria corporativista mostra-se de grande valia. Isto porque 

                                                           
32

  Com a da Lei Nº 2.122, assinada em 30 de dezembro de 1925 por Carlos Campos, o Instituto Paulista de 

Defesa Permanente do Café (IPDPC) passou a se chamar Instituto do Café do Estado de São Paulo (ICESP) 

(Perissinotto, 1999, p. 176). 
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merecem ser destacadas mudanças tanto na composição quanto no escopo de atribuições deste 

novo órgão, que de acordo com Cabral e Sá (2010), passou por dois períodos distintos no 

decorrer de sua existência. Primeiramente, a instituição era composta pelo secretário da 

Fazenda e do Tesouro do estado, que atuava como presidente, o Secretário de Agricultura, 

como vice-presidente, dois representantes da lavoura, além de um representante da 

Associação Comercial de Santos. Todavia, esta estrutura perdurou somente até 1926, quando 

o governo paulista toma praticamente para si a responsabilidade de definir os rumos da 

política do café, eliminando a representação da lavoura e repondo-os por três membros 

escolhidos por indicação do presidente e vice.  

A mudança foi de caráter radical, envolvendo inclusive o nome do grupo, que passou a 

se chamar Instituto do Café do Estado de São Paulo (ICESP), o que novamente coloca em 

evidência o caráter corporativista deste primeiro momento da defesa do café, com o governo 

tomando para si o controle da definição dos rumos deste segmento do mercado, o que inclui a 

remuneração dos fatores de produção envolvidos, algo que se modificará na década de 50, 

como será apresentado adiante. Delfim Netto (1979) atribui esta mudança ao fato de que em 

1926 o governo paulista conseguiu um empréstimo de 10 milhões de libras esterlinas junto ao 

setor externo, que teve como resultado a obtenção de grande autonomia por parte dos agentes 

públicos, não dependendo mais dos representantes da agricultura para negociar questões 

financeiras e podendo impor as regras do programa de sustentação da maneira que achassem 

mais conveniente com seus próprios objetivos (Delfim Netto, 1979, p. 93).  

Esta tese é sustentada em partes por Perissinotto (1999), que também identifica uma 

mudança progressiva na relevância de cada grupo que fazia parte da composição do ICESP. A 

concordância é classificada como parcial, pois, diferente de Cabral e Sá (2010), Perissinotto 

(1999) não entende esta mudança como um acontecimento aleatório processado no decorrer 

da existência do órgão, mas como um projeto construído de maneira prévia pelo Estado, que 

em momento algum pretendia renunciar ao monopólio da formação de políticas voltadas para 

o setor.  

O autor utiliza da própria legislação do ICESP para comprovar a existência prévia de 

tal motivação por parte dos agentes públicos, a começar por aquela que define a criação do 

órgão, a lei nº 2.004 de 1924, que já fornecia indícios neste sentido, como pode ser captado a 

partir da leitura dos artigos 1 e 15, que embora garantissem a participação da lavoura e da 

Associação Comercial de Santos (ACS) no Conselho Diretor do instituto, também pontuava 
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que “essa indicação se daria conforme determinasse o regulamento a ser elaborado” 

(Perissinotto, 1999, p. 172). O regulamento em questão seria redigido pelos membros do 

governo sem qualquer participação de agentes privados. Já o artigo 15 garantia que o governo 

de São Paulo teria absoluta autonomia na regulamentação da lei, a qual poderia ser sancionada 

“conforme o exigirem as circunstâncias e o aconselharem as conveniências do Instituto e do 

Estado” (CLDESP, 1924 apud Perissinotto, 1999, p. 171). 

Como mencionado, estas leis acabaram sendo a porta de entrada para a prevalência do 

Estado e expulsão dos entes privados do interior do ICESP, sendo este processo executado de 

maneira genuinamente legal, através da utilização de uma sequência de leis que seguiam os 

ritos internos do órgão e descaracterizavam o que estava de fato ocorrendo ali. Em 30 de 

dezembro de 1925 foi assinada pelo presidente do estado de São Paulo, Carlos de Campos, a 

lei nº 2.122, que grosso modo tratava de temas financeiros do próprio órgão, porém, em seu 

artigo 19, dava a primeira amostra do que está sendo discutido aqui, sendo que a partir 

daquele momento a presidência do ICESP tinha autorização de “modificar o regulamento 

constante do decreto 3.802, de 14 de fevereiro de 1925, sempre que a experiência 

aconselhasse alterações” (CLDESP, 1925 apud Perissinotto, 1999, p. 176). É a partir da 

regulamentação das mudanças provenientes do aconselhamento externo de agentes 

experientes, que segundo o autor nunca foram bem delineadas, que se começa a esvaziar a 

importância do Conselho. 

 Em 30 de junho de 1926, há um novo ataque ao papel do Conselho, desta vez 

através do decreto nº 4.067, que dispunha da seguinte mensagem: 

 
O doutor Carlos de Campos, Presidente do estado de São Paulo, considerando que o 

funcionamento do Instituto do Café do Estado de São Paulo, durante um ano e pouco, tem 

demonstrado a necessidade de várias modificações na lei que o criou;  

Considerando que mais se acentuou essa conveniência na recente indicação para a escolha dos 

representantes da lavoura e do comércio; 

Considerando que a lei nº 2.122, de 30 de dezembro de 1925, em seu artigo 19, letra b, autoriza o 

governo a modificar o regulamento do Instituto “sempre que a experiência aconselhar alterações; e  

Usando das atribuições que lhe confere a lei,  

Decreta: 

Artigo 1.º: Fica prorrogado o mandato dos atuais representantes da lavoura de café e do comércio 

no ICESP, até o Congresso Legislativo pronunciar-se sobre a alteração da lei nº 2.004, de 19 de 

dezembro, conforme solicitação que o governo, oportunamente, lhe vai fazer. 
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Artigo 2.º: Revogam-se as disposições em contrário.” (CLDESP, 1926 apud Perissinotto, 1999, p. 

179-180). 

 

Este talvez tenha sido um dos mais incisivos decretos com relação ao cerceamento dos 

direitos dos representantes da lavoura e da ACS no Conselho do ICESP. Utilizando-se do 

mecanismo da lei nº 2.122, que permitia mudanças em leis vigentes, os membros do 

Executivo do órgão estenderam a permanência dos membros do Conselho escolhidos por eles 

mesmos, sem previsão de novas mudanças. Tal mudança foi imposta após a tentativa de 

entidades patronais, em especial a LAB e a SRB, de elegerem seus membros para o Conselho 

no processo transcorrido entre maio e junho de 1926, postos que tinham preferência e eram, 

via de regra, preenchidos por membros da SPA, de maneira que na iminência de um novo 

evento deste tipo, o Estado fez valer o peso de seu poder dentro da instituição (Perissinotto, 

1999, p. 180). 

O epílogo da dominação estatal sobre o ICESP se deu com a promulgação da lei nº 

2.144, assinada em outubro de 1926 por Carlos de Campos, presidente do estado de São 

Paulo, Mário Tavares, Secretário da Fazenda, e Gabriel Ribeiro dos Santos, Secretário da 

Agricultura. De acordo com a nova lei, a estrutura do comando do órgão seria profundamente 

alterada. O artigo 1º desta lei visava alterar o artigo 1º da lei nº 2.004, de maneira que o 

Instituto não seria mais gerido por um Conselho nos moldes do anterior, passando a “ser 

administrado [diretamente] pelo Secretário da Fazenda e do Tesouro, e, em sua ausência ou 

impedimento, pelo Secretário da Agricultura, Comércio e Obras Públicas” (Perissinotto, 1999, 

p. 181). Já os representantes da lavoura e da ACS passariam a compor o chamado “Conselho 

Consultivo”, em substituição ao “Conselho Diretor” vigente, tendo atribuições meramente 

fiscais com relação às finanças do próprio Instituto, sendo escolhidos diretamente pelo 

presidente do estado, sem ingerência direta da classe que representavam. 

O objetivo da breve exposição feita acima foi demonstrar como se comporta uma 

instituição nos moldes do corporativismo estatal, ou autoritário, como havia sido definido de 

maneira teórica no primeiro capítulo desta dissertação, onde o Estado define de maneira 

unilateral não só os componentes dos órgãos que cuidarão das políticas públicas, mas também 

a condução da política em si, sendo esta realizada pelo próprio poder público, de acordo com 

os seus próprios objetivos. Tal contribuição foi oportuna não só por mostrar que é possível 

implementar uma instituição deste tipo mesmo em um ambiente democrático, ou pelo menos 
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não comandado por um governo autoritário, além de exemplificar a maneira pela qual se fazia 

presente o corporativismo nas instituições relacionadas ao setor agrícola do país, tema  que, 

como mencionado anteriormente, é escasso quando comparado aos casos estudados no setor 

industrial, a exemplo do que também já havia sido constatado por Mendonça (2013). 

O agravamento da crise econômica iniciada em 1929 somado à crescente insatisfação 

por parte dos produtores rurais com relação ao processo de exclusão da tomada de decisão 

sobre os rumos da política cafeeira faz que a década de 1930 seja marcada pelo vertiginoso 

declínio do ICESP como instituição responsável pela formação das políticas relacionadas ao 

café. Este processo teve ainda como agravante o movimento revolucionário de 1930, que 

afastou o então presidente Washington Luís e colocou Getúlio Vargas no poder. A despeito da 

discussão em torno do conjunto de forças e questões conjunturais que marcaram este 

movimento, interessa aqui entender quais foram seus desdobramentos para o setor cafeeiro, 

com enfoque nas práticas adotadas pelas instituições que passaram a regulá-lo com a entrada 

deste novo governo. 

Como mencionado no primeiro capítulo, a chegada de Vargas ao poder e a nomeação 

de interventores para o comando das unidades federativas fez com que São Paulo passasse a 

contar com o tenente João Alberto Lins de Barros no comando do estado, frustrando os 

interesses de SRB e PD, que planejavam tomar o controle do estado naquele momento, 

inaugurando assim um período marcado por forte oposição por parte do ICESP ao governo, 

que por sua vez respondeu com perseguição e cerceamento do direito de participação do 

grupo no processo de tomada de decisão das políticas públicas do setor. Institucionalmente, o 

início deste período foi marcado pelo reforço das práticas corporativistas, com o interventor 

modificando mais uma vez a estrutura do ICESP através de decreto, suprimindo por completo 

o Conselho Consultivo e deixando no comando um novo Conselho Diretor, composto pelo 

Secretário da Fazenda, dois representantes dos interesses da lavoura cafeeira e um 

representante da ACS (Cabral e Sá, 2010). 

Além disso, em junho de 1931 foi criado o Conselho Nacional do Café, um suposto 

convênio administrado pelo Executivo com a missão de amparar os produtores na tarefa de 

sustentação de preços, tendo como seu primeiro presidente Paulo da Silva Prado, filho de 

Antônio Prado, um dos maiores cafeicultores da história do país, cuja família possuía fortes 

ligações não só com o PD, como também com a SRB (Stolcke, 1986, p. 118). A nova 

estrutura precedida da afirmação do reforço de práticas corporativistas pode gerar dúvidas, 
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uma vez que parece caminhar no sentido contrário da supressão dos direitos privados no 

interior destes órgãos. Contudo, o desenrolar dos acontecimentos mostra que este indício de 

reversão no modus operandi dos atores políticos junto ao setor cafeeiro foi efêmero, como 

mostra Stolcke (1986), ao apontar que meses depois, uma nova reorganização seria feita no 

interior do ICESP, e desta vez denunciada pela SRB por uma suposta arbitrariedade na 

escolha dos novos dirigentes do órgão, tendo como resultado, já em 1932, o rompimento dos 

tênues laços de colaboração entre o governo Vargas e a SRB. 

Ao incorporar tanto a LAB quanto a SPA, a SRB se reafirmou como principal 

entidade patronal do período, sendo a partir daqui a referência no que diz respeito à 

representação dos interesses da lavoura, o que, no entanto, não implica afirmar que 

inexistiram outras associações disputando o monopólio representativo dos interesses do setor. 

No decorrer da década de 1930, a instituição concorrente da SRB foi a Federação das 

Associações de Lavradores de São Paulo (FALP), nascida sob o nome de Comissão de 

Organização da Lavoura Paulista (COLA), mas que, apesar da escassez de informações a 

respeito, funcionava como uma entidade representante dos interesses dos fazendeiros de 

pequeno e médio porte, especialmente daqueles que não se viam representados pelas pautas e 

ações da SRB, defendendo questões como a redução do imposto de exportação, melhores 

condições de crédito, além de uma moratória para o pagamento de dívidas dos fazendeiros 

(Stolcke, 1986, p. 117). 

Após a montagem da nova estrutura do ICESP, a FALP acabou tomando o controle do 

órgão, que até então era monopolizado pela SRB, mantendo-o sob seu domínio pelo período 

de dois anos, de maneira que somente em 1934 a SRB consegue retomar o posto principal da 

instituição. Este evento, entretanto, não tem caráter demasiadamente significativo, uma vez 

que em paralelo à rivalidade entre ambas as entidades, Vargas e sua equipe montavam uma 

nova macroestrutura de centralização do poder decisório no que diz respeito à política do café, 

que novamente seria de caráter genuinamente corporativista. Em 1933 foi criado o 

Departamento Nacional do Café (DNC), que tinha como objetivo justamente possibilitar o 

controle da política cafeeira por parte do governo federal, sendo este um órgão que seria 

ferozmente atacado pela SRB no decorrer de sua existência. 

A atuação do DNC, de acordo com Faleiros (2017), estava centrada no enxugamento 

da oferta, tendo como principal ferramenta de atuação o estabelecimento de cotas de 

exportação, além da retenção dos excedentes e do estabelecimento de cotas de sacrifício, as 
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quais consistiam de partes da produção adquiridas pelo departamento para serem 

posteriormente incineradas, uma vez que o armazenamento de toda a produção excedente 

seria demasiadamente custoso. O DNC já nasceu com um grande desafio, visto a volumosa 

safra obtida em 1933, de maneira que o governo acabou dividindo a atuação do órgão em três 

ações diferentes: i) compra de 40% da produção ao preço médio de custo como cota de 

sacrifício; ii) embarque de 30% da produção para comercialização nos portos; e iii) compra de 

30% pelo DNC para fins de estocagem (Stolcke, 1986, p. 121).  

A imposição de uma cota de sacrifício foi alvo de críticas por diversos setores, como 

apontado por Delfim Netto (1979), uma vez que era entendida como desperdício dos fatores 

de produção do país, entretanto, como mostra o próprio autor, esta era uma medida que ia 

muito além dos efeitos práticos que podem ser abstraídos de sua adoção. Segundo ele, entre as 

safras de 1927/28 e 1933/34 formou-se um estoque de aproximadamente 50 milhões de sacas 

no país que, se jogadas no mercado livremente, dificilmente seriam absorvidas, uma vez que a 

cotação do Santos 4 encontrava-se na casa de 8 cents/libra-peso naquele período, de modo que 

só uma queda ainda mais violenta faria com que parte deste montante fosse absorvido (Delfim 

Netto, 1979, p. 104). Outra medida sugerida no período, a queima de cafezais antigos, seria de 

pouca eficácia, uma vez que não traria grande impacto na desova deste montante acumulado e 

apenas geraria um potencial de ampliação da oferta já no médio prazo, visto que os cafezais 

antigos seriam certamente substituídos por novos, ainda mais produtivos. 

Logo, apesar de polêmica, a medida acabou sendo factível com os objetivos de 

controlar a queda no preço e reduzir o gigantesco estoque em posse do governo, de modo que 

já em 1934 a cotação do Santos 4 apresentou indícios de reação, subindo para 11,1 cents/libra-

peso. Apesar da firme atuação já em seu primeiro ano de existência na tentativa de tentar 

manter a política cafeeira em patamares aceitáveis por parte do governo, que tinha como 

objetivo a obtenção de divisas para continuar financiando as importações do período, a 

política tarifária adotada para a comercialização das sacas era de grande desagrado tanto dos 

produtores quanto dos exportadores, sendo capaz inclusive de unir produtores e exportadores 

contra a atuação do órgão neste período. Era cobrada uma taxa de exportação na ordem de 

45$000 por saca destinada à compra de sacas excedentes para eliminação e para o pagamento 

de dívidas do DNC (Delfim Netto, 1979, p. 106). 

Tal indignação fica visível a partir da leitura de uma declaração do presidente da SRB, 

Bento A. Sampaio Vidal, na edição de maio de 1935 da revista A Rural: 
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Cada vez que o mercado de Santos é perturbado pelas intempestivas do Departamento Nacional do 

Café, vem à baila a velha idéia de resolver-se a crise por meio da venda dos cafeeiros velhos, para 

serem cortados e desse modo estabelecer-se o equilíbrio estatístico. Temos o espírito forte e a necessária 

coragem para enfrentar todas as situações, não receando adoptar medidas radicaes. Entretanto, quanto 

mais passa o tempo e quanto mais reflectimos, encaramos com horror esta idéia do córte cafeeiro, que 

seria a nossa ruína e o naufragio final da lavoura cafeeira de São Paulo (A Rural, 1935, p. 22 apud 

Stolcke, 1986, p. 122)  

 

A indignação com o baixo nível de renda auferido gerava protestos por parte da SRB 

acerca da adoção de práticas de livre mercado para o setor cafeeiro, que seriam a melhor 

solução para a melhora da competitividade do produto brasileiro e a recuperação de mercado 

internacional, no qual o Brasil perdia cada vez mais participação a partir da ascensão de 

importantes concorrentes, como o caso da Colômbia, que cada vez mais se destacava pela 

produção de cafés de alta qualidade. A participação brasileira no mercado internacional caiu 

de 60% na primeira metade da década de 1930 para 50% em 1937.  

Este embate perdurou até 1937, quando o governo abdicou do modelo de sustentação 

de preços que havia utilizado até então e partiu para a prática de dumping na tentativa não só 

de melhorar as vendas do produto, e consequentemente arrecadar mais divisas, como também 

de forçar os demais países a assinar um acordo internacional para a comercialização de café, 

ação que acabou nunca se concretizando em ganhos efetivos para o mercado cafeeiro do país 

(Saes, 1999 apud Faleiros, 2017). Além disso, em novembro de 1937, pouco antes do golpe e 

instauração do Estado Novo, houve uma redução na taxa de exportação, que passou a ser de 

12$000 por saca, além da liberação das divisas para os produtores. O contraponto disto foi 

uma redução na cotação do café, que caiu para 7,7 cents/libra-peso em 1938, fato que não 

causou mais uma crise no mercado de café brasileiro em função do aumento das exportações 

do país no ano, que totalizou 17,2 milhões de sacas (Delfim Netto, 1979, p. 107). 

 

3.3 A política cafeeira na década de 1950 e o papel do IBC na conciliação de interesses 

 

Uma vez colocado o principal problema da classe para este período, as oscilações no 

nível de renda, é necessário também dissertar com mais detalhes sobre as duas políticas 

econômicas colocadas como centrais tanto para o surgimento quanto para a resolução do 

problema em questão. Ambas as políticas citadas no fim da seção anterior eram responsáveis 
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pela formação da renda do setor cafeeiro, sendo que a política de preços mínimos, ou a defesa 

do café como ficou conhecida, já existia por algumas décadas no país e foi responsável por 

proporcionar vultosos ganhos aos cafeicultores, enquanto a segunda, o modelo cambial 

adotado para o café, reflete uma particularidade vista principalmente a partir da década de 50, 

e que como defende Leopoldi (2002), será especialmente vista no governo JK, devendo ser 

entendida não só como um dos pontos centrais da política de formação de renda do setor 

cafeeiro, mas como um dos “nervos do poder” daquele governo, juntamente às políticas de 

comércio exterior:  

 

Essas políticas representaram, nos anos 1950, os nervos do poder, já que em torno da taxa de câmbio e 

das atividades de importação e exportação articulavam-se interesses dos mais diversos. Elas envolveram 

as agências oficiais mais dinâmicas e poderosas e causaram impacto em setores estratégicos, como os 

industriais, cafeicultores, exportadores, importadores, empresas multinacionais e operariado, entre 

outros (Leopoldi, 2002, p. 108). 

 

Para compreender a alternância na utilização das ferramentas políticas supracitadas, 

bem como a reação de exportadores e cafeicultores frente às medidas implementadas, vale 

recorrer ao estudo de Stolcke (1986), que descreve as diversas modificações que foram sendo 

impostas a estas políticas desde o período pós-guerra. Como mostra a autora, dois foram os 

fatores que afetaram as mudanças na condução da política cafeeira desde o fim da II Guerra 

Mundial: i) variações na demanda do mercado internacional; e ii) a necessidade de geração de 

divisas por parte dos governos desenvolvimentistas.  

Como já mostrado anteriormente, este período foi marcado por forte intervenção no 

mercado de café via política cambial, que teve início em 1953 com a alteração no regime 

cambial e a criação do regime múltiplo, que em várias ocasiões desagradou os produtores e 

demais agentes ligados ao comércio do café. O que se pretende frisar aqui é a resultante desta 

intervenção para o período do governo de Juscelino Kubitschek, que assume em situação 

aparentemente tranquila, uma vez que a comercialização da safra de 1956 foi realizada sem 

maiores problemas, sendo ainda favorecida por uma quebra de safra em decorrência de uma 

geada no Paraná, que apesar de ter prejudicado produtores locais, não gerou problemas 

suficientes para transformar a questão em pauta nacional da classe, tendo inclusive ajudado 

indiretamente na sustentação de preços do produto. Além do mais, a escolha do paulista José 

Maria Alkmin em fevereiro de 1956 para o Ministério da Fazenda acabou sendo um trunfo do 
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governo, uma vez que Alkmin possuía ligações com a classe cafeeira e era favorável às 

propostas de defesa do preço do café. 

No entanto, este cenário passaria a sofrer alterações já no ano seguinte, quando uma 

instabilidade no mercado provocou a queda nos preços e consequentemente demandou a 

atuação do governo no sentido de conter os ânimos dentro do setor e evitar que as demandas 

dos cafeicultores acabassem comprometendo o andamento do Plano de Metas, uma vez que a 

reforma cambial voltou a ser alvo dos  cafeicultores, que se via desprivilegiada no sistema até 

então vigente. A solução foi a elaboração por parte da equipe econômica do “Plano de Defesa 

do Café” no meio do ano de 1957, que consistia no estabelecimento de um preço mínimo para 

o produto, bem como um prêmio para o café de alta qualidade, além de garantir a compra por 

parte do governo de todo o excedente da produção daquela safra (Stolcke, 1986, p. 163).  

A princípio, segundo a autora, o plano parece ter surtido efeito, com o governo 

adquirindo um terço da produção excedente, sem que fosse necessária uma reforma cambial, 

mas que também não fez o tema desaparecer da pauta dos produtores, e consequentemente da 

SRB. Entretanto, a estabilidade durou pouco, visto que apesar de agradar aos produtores, que 

tiveram seus excedentes adquiridos pelo governo, a medida acabou não agradando aqueles 

que compunham o grupo de exportadores do produto, que com a sustentação de preços em 

vigência acabavam tendo seus lucros reduzidos ao ter que adquirir café no interior do país por 

preços mais elevados, de maneira que já em agosto daquele ano, os últimos conseguiram 

estabelecer um novo movimento de oposição ao governo, prometendo inclusive organizar 

uma marcha em direção ao Palácio do Catete (Stolcke, 1986, p. 165).  

O governo se recusou a realizar a reforma cambial exigida pelos manifestantes, 

propondo sem sucesso um novo esquema de compra de excedentes. Já em 1958, a pressão 

inflacionária em decorrência das emissões monetárias utilizadas para financiar os programas 

de compra de excedentes fez com que Alkmin renunciasse, sendo substituído por Lucas 

Lopes, fator que agravou ainda mais as animosidades com a classe produtora. O 

descontentamento aumentou não só pela identificação que o grupo tinha com o antigo 

ministro, como também pelo fato de que Lucas Lopes se negara a manter os mesmos níveis de 

preço para compra de excedentes que fora praticado pelo seu antecessor, assim como reduziu 

o preço sustentado do café voltado para exportação, conseguindo angariar antipatia da classe 

cafeeira como um todo, e inflamando ainda mais a já elevada tensão entre a classe e o 

governo (Stolcke, 1986, p. 166). 
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Logo, é a partir deste contexto que se insere o problema aqui em estudo, onde as 

demandas dos agentes que compunham o setor cafeeiro irão se manter conflitantes com os 

interesses do governo em aprofundar a política econômica desenvolvimentista, já 

experimentada na primeira metade da década. Contudo, como será apresentado aqui, ao 

contrário da lógica corporativista que deu a tônica do relacionamento entre estes agentes no 

decorrer da história das instituições formadoras de política para o setor, com o Estado 

controlando verticalmente suas composições e suas pautas, o que se observará durante o 

governo JK será a existência de um arranjo de caráter neocorporativo, no qual diferentes 

forças irão interagir de maneira voluntária no interior do IBC na tentativa de formular 

políticas que atendessem ao interesse de todos os envolvidos. 

O DNC acabou sendo extinto em 1946, sendo posteriormente substituído pela Divisão 

de Economia Cafeeira (DEC), sobre a qual se tem poucas informações, sendo um órgão 

ligado ao Ministério da Fazenda e que absorveu grande parte das funções do DNC, com 

exceção da política externa do café, que a princípio ficou a cargo do Ministério das Relações 

Exteriores. A tímida atuação do DEC também pode ser entendida pela impossibilidade de 

maiores intervenções no mercado cafeeiro por parte do Brasil naquela época, tendo em vista 

que entre 1941 e 1945 o controle dos preços do café foi feito pelo Office of Prices 

Administration (OPA), órgão dos Estados Unidos designado para tal tarefa a partir de um 

acordo entre os países (Delfim Netto, 1979, p. 107). O cenário da década de 40 foi bem 

diferente do decênio anterior, visto que a absorção do volumoso estoque mencionado 

anteriormente foi sendo feita gradualmente, seja através da demanda seja via eliminação, de 

maneira que o preço do produto elevou-se a tal ponto que em 1951 os Estados Unidos, em 

meio à guerra da Coréia, impuseram um teto ao preço do café brasileiro, que já estava cotado 

a impressionantes 55,5 cents/libra-peso (Delfim Netto, 1979, p. 108). 

Em 1952, em substituição ao DEC, foi criado o Instituto Brasileiro do Café (IBC), 

órgão também subordinado diretamente ao Ministério da Fazenda, tendo nascido como uma 

instituição que buscava promover intervenções de forma a garantir a geração de um montante 

de divisas condizente com as necessidades do período, cujo foco era sustentar o nível de 

importações pretendido pelo governo para concluir seus planos de industrialização.  

A criação do IBC foi formalmente feita com a sanção da Lei Nº 1.779/52 por parte do 

Governo Federal, na qual definia o órgão como “entidade autárquica, com personalidade 

jurídica e patrimônio próprio, sede e fôro no Distrito Federal e jurisdição em todo o território 
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nacional, destina-se a realizar, através das diretrizes constantes desta lei, a política econômica 

do café brasileiro no país e no estrangeiro.” (BRASIL, 1952). Um resumo das funções do 

órgão descritas na lei  se encontra na citação abaixo: 

 

Competia ao IBC realizar a política cafeeira tanto em âmbito nacional quanto internacional. Suas 

atribuições incluíam a promoção de pesquisas e experimentações no campo da agronomia e da 

tecnologia do café, a fim de baratear seu custo e aumentar a produção por cafeeiro; a radicação do 

cafeeiro em zonas ecológica e economicamente mais favoráveis à produção; a defesa de um preço justo 

para o produtor, condicionado à concorrência da produção alienígena e dos artigos congêneres; e a 

realização de pesquisas e estudos econômicos para um melhor conhecimento dos mercados 

consumidores de café e de seus sucedâneos, objetivando a regularidade das vendas e a conquista de 

novos mercados. (Cabral; Martins, 2010). 

 

É importante também entender a motivação por trás da criação de uma instituição nos 

moldes aqui apresentados durante este período específico da história do país, isto porque, ao 

contrário dos outros casos históricos, o IBC tinha uma missão específica: garantir a geração 

de divisas oriundas da comercialização de café no mercado internacional. Como visto 

anteriormente, dentre as principais características que marcaram a década de 50, a defesa de 

uma política de industrialização por parte do Governo Federal foi certamente um dos grandes 

destaques, o que implicava na necessidade de incrementar substancialmente o coeficiente de 

importações do país, tornando, sem surpresas, a dependência das divisas provenientes do café 

um subproduto desta conjuntura específica. Esta análise se fortalece se levado em conta 

apontamentos como o de Delfim Netto (1979), que afirma que ao contrário das instituições 

pregressas, a política do IBC “se fez somente em nome da manutenção de um nível mínimo 

de receita de divisas, necessário para assegurar o desenvolvimento da industrialização do 

país.” (Delfim Netto, 1979, p.110).  

No entanto, esta relação de dependência não significa a extinção das tensões existentes 

entre governo e a classe, corroborando a necessidade de se instrumentalizar um mecanismo de 

conciliação entre os interesses de ambos que, como defendido aqui, será o próprio núcleo da 

instituição. Neste sentido, deve ser levada em consideração também a maneira pela qual foi 

estabelecida a composição do órgão, que não estava restrita a uma pequena camada de 

membros do alto escalão da burocracia estatal, responsáveis por ditar verticalmente e 

unilateralmente os rumos da política econômica do setor.  
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A estrutura do IBC contava com dois órgãos de direção, a Junta Administrativa (JA) e 

a Direção. A primeira, definida por lei como órgão supremo da direção do IBC, tinha a 

responsabilidade de pautar e votar matérias relacionadas aos objetivos do instituto listados 

acima. Sua composição era formada por um representante do Governo Federal, representantes 

dos produtores de café, representantes do comércio de café das cinco principais praças do 

comércio cafeicultor do país e representantes dos governos dos principais estados produtores:   

 

[...] a) de um delegado especial do Govêrno Federal, que a preside, com voto deliberativo e de 

qualidade; 

b) de representantes da lavoura cafeeira nos têrmos do parágrafo 2º dêste artigo
33

; 

c) de cinco representantes do comércio de café, um de cada uma das praças de Santos, Rio de Janeiro, 

Paranaguá e Vitória, e o último em conjunto das demais praças; 

d) de um representante de cada um dos Govêrnos dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio 

de Janeiro e Espírito Santo e de dois representantes designados em conjunto pelos Estados de 

Pernambuco, Bahia, Goiás, Santa Catarina e Mato Grosso. (Brasil, 1952). 

 

De acordo com a lei, os membros da Junta Administrativa deveriam ser eleitos para 

um mandato de quatro anos pelos próprios cafeicultores em um processo eleitoral regulado 

pelo Poder Executivo. Exceção a este processo era feita para a escolha do presidente desta 

estrutura, que seria escolhido pelo Presidente da República. No que diz respeito às 

atribuições, a Junta Administrativa tinha as seguintes responsabilidades:  

 

[...] a) elaborar o seu regimento interno; 

b) baixar o orçamento anual do I. B .C. incluindo nêle, obrigatòriamente, as importâncias que julgar 

necessárias para atender ao disposto nas letras a , b e c do art. 2º e no nº 1 do art. 3º desta lei, de acôrdo 

com o Ministério da Agricultura e com as demais entidades citadas neste último dispositivo; 

c) fiscalizar a execução do orçamento, tomar e aprovar as contas de exercício anterior; 

d) apreciar o relatório anual da Diretoria, a qual conterá explícita demonstração das contas e dos atos 

praticados; 

                                                           
33 O parágrafo mencionado definia da seguinte forma o critério de elegibilidade de um representante da lavoura 

cafeeira na Junta: “Cada Estado produtor de café com produção exportável mínima anual de 200.000 sacas terá 

um representante cafeicultor na J. Ad. Os demais Estados terão um representante para cada milhão de sacas 

exportáveis ou fração superior a 500.000 sacas até o máximo de dez representantes por Estado.” (Brasil, 1952). 

O Ministério da Fazenda deveria anunciar com 30 dias de antecedência do processo eleitoral os dados relativos à 

exportação de café para que fosse calculado o número de representantes de cada estado. (Brasil, 1952). 
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e) expedir os regulamentos de competência do I. B. C. necessários à consecução das diretrizes e 

atribuições constantes dos arts. 2º e 3º desta lei e determinar as medidas financeiras que se tornarem 

necessárias; 

f) apreciar as estatísticas da produção que lhes sejam propostas pela Diretoria, discutindo-as e firmando 

pontos de vista ; 

g) criar e extinguir cargos e funções, fixar os respectivos vencimentos e gratificações. (Brasil, 1952) 

 

Por sua vez, a diretoria do instituto também era composta por representantes da 

cafeicultura além de representantes do Governo Federal. Os diretores representantes da 

cafeicultura seriam escolhidos de uma lista quíntupla apresentada pelos membros do setor na 

Junta Administrativa:  

 

Art 12. O I. B. C. terá uma diretoria constituída de 5 (cinco) membros, sendo que três, no mínimo, serão 

obrigatòriamente lavradores de café todos de nomeação do Presidente da República. 

§ 1º Os diretores cafeicultores serão escolhidos pelo Presidente da República, de lista quíntupla que lhe 

será apresentada pelos representantes de cafeicultura na J. Ad. 

§ 2º O Presidente da República designará um dos Diretores para presidente da Diretoria. 

§ 3º São incompatíveis para o cargo de membro da Diretoria as pessoas diretamente interessadas no 

comércio do café. (Brasil, 1952). 

 

O escopo de atribuições da Diretoria estava ligado à questões administrativas, como 

analisar e votar os gastos executados por gestões anteriores, elaborar o orçamento anual do 

instituto, fiscalizar e regular os serviços oferecidos pelo IBC, fazer a gestão de pessoas do 

órgão, entre outros.  

Como pode ser visto a partir das descrições feitas acima, é neste instituto, e mais 

especificamente na Junta Administrativa, que estavam contempladas as diferentes esferas da 

cadeia produtiva, como produtores e representantes do comércio do café, que ao contrário do 

que aconteceu em outras instituições, a exemplo do IPDPC, foram incluídos no processo de 

modelagem da política do setor, ainda que sob considerável supervisão do Estado. Esta 

estrutura de representação em muito se assemelha ao conceito ideal descritivo de Schmitter 

(1974), apresentado no primeiro capítulo deste trabalho, reforçando o entendimento do caráter 

neocorporativo que marcou o IBC durante este período, onde a política seria coordenada pela 

esfera pública e contaria com a participação de entes privados dentro de sua estrutura.  
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Não obstante, assim como visto na descrição de Schmitter (1974), também é possível 

observar que o Estado detinha o poder de escolha das lideranças dos agentes privados no 

interior de suas estruturas, vide a obrigatoriedade da escolha do presidente da Junta 

Administrativa ser feita pelo próprio Presidente da República ou a escolha da Diretoria do 

órgão, toda ela feita pelo líder do Executivo. Mesmo as decisões por parte da Junta poderiam 

ser contestadas por ele, possibilidade garantida por lei:  

 
Art 9º As deliberações da Junta Administrativa, que o delegado especial do Govêrno Federal, ou 

qualquer representante do Govêrno estadual, julgar contrárias às diretrizes da política econômica do 

café, definidas no artigo 2º, ou aos interêsses de determinado Estado, serão submetidas, com 

fundamentada exposição, e por intermédio do Ministro da Fazenda, à apreciação do Presidente da 

República, dentro de dez dias úteis, contados da data em que tiverem sido tomadas. (Brasil, 1952). 

 

Outro ponto que merece destaque com relação à Diretoria do órgão diz respeito ao 

parágrafo terceiro do artigo segundo apresentado acima, no qual consta que pessoas 

diretamente ligadas ao comércio do café não estavam aptas a participar da Diretoria da Junta 

Administrativa. Ao analisar uma imposição desta natureza, é possível atestar preocupação 

com uma eventual participação do capital estrangeiro no órgão, uma vez que o comércio do 

café, feito especialmente pelas casas exportadoras, era fortemente dominado pelo capital 

estrangeiro, de forma que os mesmos foram impedidos de impor suas demandas através deste 

tipo de arranjo, deixando esta possibilidade restrita aos produtores nacionais. 

Este controle estatal em demasia pode inclusive ajudar a explicar o motivo da 

manutenção da distância entre as demandas dos produtores e os objetivos do governo para o 

setor nos primeiros anos de existência do IBC. Evidências neste sentido podem ser notadas no 

artigo que abre a edição de novembro de 1955 da revista A Rural, “Não vendemos café: 

compram-nos”.  No texto, assinado pelo diretor da SRB, Antonio de Queirós Telles, é 

questionada a eficácia do modelo de comercialização adotado pelo governo, que 

supostamente privava os cafeicultores de comercializar livremente o seu produto, sendo 

obrigados a obedecer às cotas de embarque estabelecidas no porto de Santos, consideradas 

insuficientes pelos produtores, e apontadas como benéficas apenas para as casas exportadoras, 

que por sua vez poderiam se considerar injustiçadas em função de serem impedidas de 

participar da Diretoria do IBC:  
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[...] E, nêsse sentido, a Cooperativa dos Cafeicultores teve oportunidade de realizar remessas de café 

dos produtores diretamente aos consumidores, sendo que, no curto prazo de dois mêses, de colhido o 

produto nas fazendas já era êle consumido. E essa entidade, seja dito de passagem, não solicitou 

subsídios especiais ao governo, dêle apenas recebeu a isenção de alguns impostos, o que julgamos 

natural, favorecendo o produtor.  

O predomínio de grandes firmas estrangeiras no comércio de café como acontece em nosso país, póde 

gozar de certas vantagens como seja o capital a juros baixos. A realidade, porém, é que quanto às 

cotações do café elas são as primeiras a se aproveitarem das suas baixas. 

No tocante às cooperativas, esbarramos, desde logo, com grande dificuldade das liberações cronológicas 

do café em Santos que dificultam o negócio, sendo essa a razão do seu malôgro. Aventámos o livre 

transito direto para bordo dos cafés comprovadamente já vendidos, encontrando, porém, grande 

oposição da praça de Santos e até mesmo de fazendeiros que eram produtores de cafés de escassa 

procura. [...] O que é preciso é reconhecer que tudo neste mundo evolue e os negócios não podem fazer 

exceção à regra. (A Rural, 1955, p. 1)  

 

No final de seu artigo, Queirós Telles, que abre a edição de novembro de 1955 da 

revista A Rural criticava a falta de participação dos membros da classe no Instituto Brasileiro 

do Café: 

 
Todos os grandes povos tratam de vender sua mercadoria acompanhando-a até o consumidor. Devemos 

nos aparelhar para seguir-lhes os passos, em vez de prosseguir como caudatários como fomos até agora. 

Se nos fosse dado participar do Instituto Brasileiro do Café, há muito já teríamos tratado do caso com 

vistas a uma possível solução. Reconhecemos, com pesar, a grande dificuldade do Brasil em conciliar 

seus interêsses de país que se quer industrializar à força, como vem fazendo, com a redução dos direitos 

de entradas dos produtos de antigos países industrializados, que desejam ser consumidores dos gêneros 

de nossa terra, mas que, pelos altos direitos cobrados no Brasil se vêm impossibilitados de nos enviar 

seus produtos manufaturados, razão pela qual revidam com as mesmas medidas restritivas aos nossos 

produtores. (A Rural, 1955, p. 1). 

 

Vale atentar para o fato de que a mesma lógica se estendeu durante parte do governo 

de Juscelino Kubitschek, de maneira que a instituição continuava sendo vista como 

mecanismo de geração de divisas e auxílio no processo de industrialização, enquanto era tida 

como problema para aqueles ligados à produção. Uma análise mais acurada deste imbróglio 

pode sugerir que o apoio dado pela classe cafeicultora e pela SRB à proposta de modernização 

agrícola apresentada pelo governo deve ser lida com muita parcimônia. 

Isto porque o que de fato ocorreu, e será apresentado em maiores detalhes nos 

elementos textuais expostos a seguir, foi um embate entre diferentes modelos pensados e 

defendidos pelas partes envolvidas, sendo que enquanto o governo pretendia tornar o setor 

agrícola mais capital intensivo a partir da maior utilização de tecnologia, algo materializado 

pela mecanização da produção e uso de fertilizantes químicos, questões que possuíam grande 
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valor para os planos de industrialização imaginados para o período, os grandes produtores 

rurais, cujo destaque ainda eram os cafeicultores, almejavam na verdade a volta do padrão de 

intervenção de caráter econômico comumente utilizado em um passado não tão distante 

daquela realidade, onde, com vistas a baratear seu custo de produção e, consequentemente, 

aumentar seu nível de lucro, o setor repassava ao Estado a responsabilidade de garantir a 

lucratividade do negócio, algo feito principalmente através do sistema de garantia de preços 

mínimos para a saca da rubiácea.  

Já o que foi efetivamente observado foi uma grande repulsa expressa pela classe 

produtora pela política cambial em prática, além dos constantes pedidos pela retomada da 

defesa do café nos moldes praticados outrora, enquanto o governo, que pouco avançava em 

sua agenda de industrialização do setor agrícola, teve sua situação agravada pela necessidade 

de fazer constantes esforços fiscais e cambiais para satisfazer as necessidades da classe.  

Esta perspectiva pode ser endossada a começar pela análise de manifestações feitas 

pela SRB em sua revista, como, por exemplo, o texto “Café e a política cambial”, publicado 

logo no primeiro mês do ano de 1956, quando JK ainda não havia ainda sido empossado 

como presidente, mas já possuía desafios sendo impostos pela classe, que cobrava uma 

solução para ambos os problemas, além de direcionarem fortes críticas ao ex-ministro da 

Fazenda do governo Vargas, José Maria Whitaker. Alguns dos principais trechos do texto são 

destacados a seguir: 

 

O ministro Whitaker, por exemplo, eliminou em sua curta gestão a política de sustentação de preços que 

se destinava a criar a resistencia econômica do produtor. Vê o sr. Parreira, e esse é o nosso pensamento, 

na suspensão da garantia do preço mínimo, no cancelamento da garantia cambial da Instrução 114 e 

numa política restritiva de financiamento, fatos que caracterizavam a administração do ministro 

paulista, a origem da atual conjuntura de incertezas e instabilidades no mercado cafeeiro. 

Costuma-se fundamentar esse comportamento em razões de oportunidade, isto é, que a abolição de 

tôdas essas medidas de amparo dos preços destinava-se a criar condições favoráveis à reforma do 

esquema cambial. Facilmente não se aprende a relação de antagonismo entre uma reforma, destinada a 

abolir o chamado „confisco cambial‟, e um sistema de defesa do preço. Ao contrário, o receio de que 

maior soma de cruzeiros proporcionada ao exportador viesse provocar uma baixa do valor do ouro do 

café, e que seria investida de puro caráter especulativo, aconselhava não a eliminação, mas o reforço de 

uma política de defesa do produto (A Rural, 1956a, p.19). 

 

Em alguns trechos do texto até mesmo a tão celebrada postura liberal da entidade é 

colocada de lado para defender a intervenção a fim de se ajustar estes dois parâmetros: 

 
(...) A dependência do desenvolvimento econômico do país à procura internacional desse produto é 
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muito estreita para desaconselhar uma atitude não intervencionista. Torna-se necessário o 

funcionamento de um mecanismo de controle destinado à defesa de um nível justo de preços, para que a 

produção se espanda em bases compensadoras. Devemos distinguir uma política de valorização 

artificial, como aquela  tentada na administração Oswaldo Aranha, o que provocou violenta reação do 

consumidor americano, de uma sã política de defesa do café. É a distinção que se deve fazer entre um 

sistema de defesa e a especulação altista. A volta à política do preço mínimo é uma imperiosa 

necessidade bem como a execução de uma política de financiamento amplo. (A Rural, 1956a, p.19) 

 

Em “Regime Cambial e o Café”, artigo de abertura da edição de setembro de 1956 da 

revista e de autoria de um de seus principais diretores, Antonio de Queirós Telles, os 

produtores de café já haviam sido impactados pelas medidas preconizadas pelo governo 

Kubitschek e, com a acidez que marcava os textos do periódico, Telles faz um feroz ataque às 

políticas até então praticadas: 

 
(...) Oriundo de uma propaganda eleitoral ultra demagógica e com retumbantes manifestações de 

realizar no curto espaço de cinco anos o que representaria um progresso de cinqüenta anos, juntando-se 

a isso uma avidês e ambição pelo poder como jamais se verificou em nossa pátria, o atual gôverno, nos 

meses decorridos de sua investidura, tem sido no setôr financeiro uma negação de atividades, causando 

as mais pesadas comoções às classes produtoras do país. 

Consideramos, de início, que, no curto espaço de poder dos atuais governantes já foram emitidos seis 

biliões de cruzeiros! Pelo prazo parece que bateram o record das emissões até o momento conhecidas 

no Brasil. 

Como se está verificando, não tem o presente governo capacidade para dominar a inflação que infelicita 

e encarece cada dia mais a vida da Nação. Em vista, portanto, do agravamento constante dos meios de 

subsistência, influindo na elevação do custo da nossa produção, pensamos ser premente o impreterível a 

necessidade de se tratar da modificação cambial. Do contrário estamos a pique de perder a possibilidade 

de exportação de grande parte do próprio café, que se tornará gravoso (A Rural, 1956c, p. 7) 

 

Além de alegar que o conjunto de medidas em vigor tinha como resultado o aumento 

da inflação e o impacto sobre os custos onerando em demasia os pequenos e médios 

produtores o autor também alerta para fraudes cambiais que estavam sendo praticadas: 

 
É em vista, portanto, dessa situação que a modificação cambial se impõe. No Estado de S. Paulo, nas 

atuais condições, apenas uma parte da lavoura cafeeira estará em situação de suportar as últimas 

majorações do custo da vida. Calcula-se que, pelo custeio em vigor só se salvarão os cafeicultores que 

produzam mais de quarenta arrobas por mil pés. 

A excepcional posição estatística do produto neste ano, com uma das menores safras do Brasil, torna 

menos perigosa a operação cambial, pelo fato de apresentar menor influência no que se refere à 

possibilidade de baixa dos preços ouro. A ocasião parece-nos, pois, oportuna e esperamos que os nossos 

dirigentes nos acompanhem nesse ponto de vista. 

Realizando uma refórma cambial bem elaborada extinguiremos a côorte de irregularidades, ardis e 

fraudes que estamos presenciando na exportação dos nossos produtos. (A Rural, 1956c, p. 7) 
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Esta menção a eventuais fraudes cambiais é outra constante nos textos do periódico 

durante este período, tendo sua definição bem explicitada em um texto da mesma edição, de 

setembro de 1956, denominado “A fraude no comércio cambial”, onde fica claro que alguns 

exportadores estavam burlando a classificação oficial nas exportações destinadas a praças 

costumeiramente demandantes do bem, comercializando cafés de baixa qualidade como se 

fossem cafés finos, visto que os últimos eram melhor remunerados e, consequentemente, 

permitiam que seus vendedores auferissem um lucro superior ao que teriam caso vendessem 

os grãos de acordo com sua classificação verdadeira.  

 
(...) apesar da operosidade e honestidade do sr. Paulo Guzzo, os embarques no porto de Santos vêm 

sendo vergonhosamente fraudados. Aliás verifica-se que nos últimos tempos para os portos da costa do 

Pacífico dos Estados Unidos da América do Norte, que sabidamente são consumidores de café de 

bebida “estritamente mole”, os fraudadores já não se contentam em descrever „riado‟, que lhes 

proporciona uma apreciável margem de dólares, que deixam no exterior, em prejuízo da economia 

nacional, mas deslavadamente vêm registrando vendas de café para os portos acima como sendo de 

bebida „Rio‟, conforme se verifica no próprio Boletim do Instituto Brasileiro do Café.” (A Rural, 1956e, 

p. 24) 

 
“A fraude cambial continua a ser praticada abertamente, apesar dos propósitos constantemente 

manifestados pela direção do Instituto Brasileiro do Café de combatê-la. A prova encontra-se com 

facilidade nas próprias relações diárias das declarações de venda fornecidas pelo Instituto. Tomemos ao 

acaso uma dessas relações, a de 3 de Julho por exemplo, dos cafés destinados aos Estados Unidos. 

Nêsse dia, fizeram-ze precisamente 60 declarações de embarque no porto de Santos, das quais 18 do 

tipo 8; 35 do tipo 7 e, finalmente, 7 de tipo 5/6. Quanto à bebida: 51, „Rio‟; e 9 „riada‟. Em contraste, 

com esse café de péssima qualidade, e tipo, segundo essas declarações, enviado para os Estados Unidos, 

aparece uma exportação de bons tipos para a Europa, de tipos 5, 4, 3 e 2/3, e de bôa especificação: 

„good to large bean‟, „good to wast‟, „strictly solf‟, etc., porque para aquêle continente, com 

negociações em moeda convênio, não há estímulos para a fraude cambial, passando a declaração 

corresponder à realidade das nossas exportações (A Rural, 1956e, p. 24). 

 

Já a mencionada preferência pela defesa do café através do sistema de preços mínimos 

pode ser observada a partir de artigos como “Defesa do café”, publicado em janeiro de 1956, 

onde a classe cobrava o direito de saber o destino dos recursos supostamente vinculados por 

lei ao programa de defesa do café. 

 
A rigor, na atualidade, não pode a União se recusar a execução de um programa de defesa do café, cuja 

necessidade é demasiadamente conhecida para ser discutida, sob a alegação da inexistência de recursos 

para seu financiamento. O sistema cambial em vigor de taxas múltiplas, algumas das quais flutuantes, 

com as licitações das promessas de câmbio, tem por principal objetivo a arrecadação de recursos para 

amparar a lavoura. O que não podemos compreender é que se elimine a medida do preço mínimo do 

café e se restrinja a providência de seu financiamento, prejudicando com isso ainda mais a economia 

geral da Nação do que a economia privada do cafeicultor, quando precisamente para custeá-las foi 

criado, com sacrifício do produtor, o atual mecanismo cambial. Temos o direito de saber o destino dado 

ao produto dos ágios vinculados por lei à defesa da economia rural. 
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Contra o criminoso abandono em que foi deixada a produção cafeeira se erguem agora, em estreito e 

indispensável contacto, a Sociedade Rural Brasileira e a FARESP, pleiteando a volta ao programa de 

financiamento amplo, comercial e de custeio, e ao sistema do preço mínimo de garantias primárias para 

qualquer política de defesa do café. [...]. (A Rural, 1956b, p. 47)  

 

Na edição de novembro de 1957, o artigo “Firmeza na execução do esquema cafeeiro”, 

o programa de defesa do café volta a ser colocado como panacéia para as mazelas do setor, 

desta vez frente à instabilidade no mercado consumidor externo, mais especificamente o 

norte-americano. 

 
Em trabalho recente, o Departamento do Café da Rural demonstrou a queda mais sensível do preço do 

café no varejo norte-americano, do que no atacado, o que vale dizer operou-se uma redução sensível no 

volume dos lucros do torrador. Pode-se esperar que a indústria americana do café absorva sozinha essa 

diminuição de proveito? Claro que não, ela procura transferir êsse prejuízo, totalmente ou pelo menos 

em grande parte para a produção mediante uma baixa mais sensível do café cru.  

Esse comportamento de defesa do torrador pressionando o mercado do café verde para reajustamento 

em níveis de preço mais baixos, repercute muito sensivelmente no mercado brasileiro dada a já 

acentuada concentração do comércio exportador em mão das firmas torradoras.  

E até quando pode se prolongar esse desinteresse pelos nossos cafés? Desaparecerá logo que se 

convença o comércio da efetiva disposição do govêrno em executar com firmeza a nova política de café. 

E a execução do esquema, em vista da estagnação do mercado para os cafés da safra nova se reduz a 

uma só medida, a de compra do produto por parte do I.B.C. 

Quanto mais comprar e quanto mais rápidamente comprar – melhor. Cria logo a segurança da aplicação 

integral do plano, que se torna indispensável para vencer a apatia a que se entregou, como artifício de 

luta, o comércio exportador no nosso país. (A Rural, 1957d, p. 15). 

 

Outro fator que chama atenção é a importância histórica dada ao programa de 

subsídio, responsável por garantir a manutenção de ganhos em patamares elevados desde a 

implantação do sistema de defesa do café na década de 1920, o que inclusive sugere uma 

espécie de questão comportamental envolvida no interesse por este tipo de mecanismo em 

detrimento à política cambial, uma vez que em suas justificativas são apresentadas análises 

conjunturais pouco estruturadas, sendo o principal fundamento de seus argumentos os 

períodos de bonança para os membros daquele setor, assentados em um saudosismo 

exacerbado, cuja principal componente era a lembrança de supostas atuações assertivas feitas 

por eles mesmos nos momentos em que ocuparam cargos públicos.  

Isto fica ainda mais evidente ao analisar declarações daqueles que participaram deste 

processo, como no caso da entrevista dada por Mario Rolim Telles à mesma edição de A 

Rural citada no exemplo anterior, em texto intitulado “Café sem defesa não tem preço”, que 
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apesar do nome, estava mais centrado na importância do aumento dos investimentos em 

propaganda no exterior com fins de aumentar a participação brasileira no mercado 

internacional. 

Em dado momento da entrevista, o ex-presidente da SRB e até então proprietário da 

fazenda São Pedro, voltada para produção de café, buscou elucidar a importância histórica 

para o setor do programa de defesa do café. A explicação é ainda de maior valia se levado em 

conta que no decorrer da década de 1940, o próprio Mario Rolim Telles
34

 foi chamado para 

integrar a equipe de execução da política de defesa do produto. 

 
O café sem defesa não tem preço. Em 1927, 28 e 29 defendemos o café e o govêrno ao fim de três anos 

tinha um saldo de 500 contos sobre todo capital empregado nessa defesa. Não ganhou e nada perdeu 

porque o seu programa era apenas defender a utilidade. 

Em 1940, quando novamente ocupamos a Secretaria da Fazenda, encontramos o café a  60 mil réis a 

saca e uma crença enraizada durante 10 anos, de que o preço não podia ser defendido. A situação era 

agravada pela existência de um estoque do Departamento Nacional do Café de 20 milhões de sacas. 

Quebramos o aludido tabu e elevamos o preço do café a 300 cruzeiros por saca. Quando deixamos a 

responsabilidade de defesa, o govêrno havia ganho 13 mil contos. 

Afirmei que sem defesa não há preço para o café, estribado em fatos. Quando foi abandonada, em 1930, 

o café caiu de 200 mil réis para 35 mil réis, por saca, no interior, e o Brasil vendeu menos do que vendia 

quando existia a defesa. Os demais países produtores, de outro lado, quadruplicaram o volume de suas 

vendas. O preço que deve ser observado pelo responsável pela defesa do mercado é aquele que seja 

aceito pelo consumo. Nestes três últimos anos, com a média atual de preços defendidos, o consumo 

aumentou. O fato demonstra que os preços são bem suportados pelo consumidor. Portanto, seria loucura 

que um país tão carente de divisas como o nosso, pensasse em recuar nesses preços, notadamente 

quando se tem em vista que o consumo mundial aumentou dentro da vigência desses preços. (A Rural, 

1957e, p. 34). 

 

Logo, apesar de ser aparentemente convergente com os interesses da oligarquia rural, a 

proposta de modernização elaborada pelo governo não seria por si só suficiente para suprir os 

interesses do grupo, de maneira que como apresentado acima, questões que dizem respeito ao 

câmbio e à política de preços do setor também eram de interesse do grupo. O que merece ser 

destacado aqui é que modificações nestes campos não poderiam ser feitas ao bel-prazer dos 

interesses privados, especialmente no tocante à questão cambial, uma vez que também 

afetavam todo o conjunto de políticas desenvolvimentistas projetadas pelo governo para o 

período, tendo potencial inclusive de arruiná-las.  

                                                           
34 Mario Rolim Telles foi importante figura no meio rural brasileiro, sendo considerado “um dos maiores 

fazendeiros de café do país. Radicado em São Paulo, presidiu por duas vezes a SRB.” (Carone, 2010). No meio 

político, Telles “esteve por algum tempo ligado ao Partido Republicano Paulista (PRP). Com a desagregação do 

Estado Novo, fundou o Partido Agrário Nacional (PAN), organização de âmbito nacional criada com o objetivo 

de lançar sua própria candidatura à presidência da República no pleito de dezembro de 1945” (Carone, 2010). 
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Já a falta de amparo ao programa de defesa do café se mostrava um dilema a ser 

resolvido pela gestão JK, tendo em vista que ao mesmo tempo em que era encarado como 

importante ferramenta para recuperação e manutenção de níveis satisfatórios de renda por 

parte dos cafeicultores, poderia representar mais um custo fiscal para o governo, que já estava 

comprometido com um significativo volume de gastos para o período em função dos 

investimentos programados, de maneira que optou justamente pela política cambial como 

forma de recompensar variações no nível de renda da classe. 

Este quadro de potenciais divergências, contudo, não implicou na cisão entre as partes 

aqui citadas, sendo conciliadas em grande medida no interior do próprio IBC. Apesar da falta 

de entendimento sobre os rumos da política cambial do café que marcou o relacionamento 

entre governo e cafeicultores desde a criação do órgão, o relacionamento entre ambos teve um 

ponto de inflexão entre os anos de 1958-60, quando o governo passou a adotar uma postura 

mais branda com relação às demandas dos produtores ao nomear Renato Costa Lima, até 

então presidente em exercício da Sociedade Rural Brasileira, como presidente do IBC, além 

de ver grande parte da Junta Administrativa ser ocupada por membros da SRB, sendo 

justamente este momento de conciliação de interesses que se pretende destacar aqui. Logo, a 

análise agora será majoritariamente centrada no comportamento do IBC neste período, com 

foco na sua interação com os agentes privados e seus resultados no que diz respeito à 

elaboração da política de renda do setor, notadamente no que se refere à política cambial do 

café, tendo sempre como referência os princípios da teoria neocorporativista já discutidos. 

3.4 A gestão Renato Costa Lima  

 

O prenúncio das mudanças na gestão do IBC ocorreu com a eleição dos componentes 

da Junta Administrativa, ocorrida em março de 1958, que elegeu membros com mandatos 

válidos pelos quatro anos seguintes. Na ocasião, grande parte dos eleitos pertenciam aos 

quadros da SRB, motivo de comemoração para a entidade e notícia orgulhosamente registrada 

na edição de março de sua revista. A matéria “Eleitos os Membros da Nova Junta 

Administrativa do IBC” iniciava com a seguinte frase: “Dez dos 14 cafeicultores eleitos pela 

cafeicultura brasileira foram registrados pela Sociedade Rural Brasileira – em abril a posse.” 

(A Rural, 1958a, p. 44). 
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 Dos dez eleitos, sete entraram como titulares e três como suplentes. O primeiro grupo 

era composto por: Salvio Pacheco de Almeida Prado, José Cassiano Gomes dos Reis, Luis 

Fortunato Moreira Ferreira, Plínio Cavalcanti de Albuquerque e Pedro Piva. Além deles, Luis 

de Almeida Prado e José Maria Teixeira Ferraz, ambos da FARESP, completavam o grupo. Já 

como suplentes estavam Ribelli Marassi, Dalio de Oliveira e Silva, José Olímpio Gonçalves e 

Luis de Toledo Piza Sobrinho, além de José Roberto Aufieiro e José Rubens Bartolomei, estes 

dois últimos da FARESP. Vale destacar ainda que Luis de Toledo Piza Sobrinho foi escolhido 

como representante do comércio de São Paulo na Junta Administrativa, enquanto José 

Olímpio Gonçalves acabou sendo convocado para a composição da Diretoria, reforçando 

ainda mais a relevância da SRB na estrutura do IBC (A Rural, 1958a, p. 44). 

Já em setembro de 1958, Renato Costa Lima, então presidente da SRB
35

 e nome de 

forte agrado dos cafeicultores paulistas, é convidado a substituir Paulo Guzzo na presidência 

do IBC, o qual havia abandonado o cargo em meio aos protestos da classe frente às medidas 

adotadas pela dupla que comandava a economia nacional à época, Lucas Lopes e Roberto 

Campos (Stolcke, 1986). Tal escolha, feita puramente por questões políticas, inaugurou um 

período em que o órgão passaria a exercer funções que iam além daquelas que diziam respeito 

apenas à geração de divisas e ao auxílio no processo de industrialização, indo também ao 

encontro das demandas por parte dos produtores expostas aqui nas seções anteriores. 

Renato Costa Lima nasceu em Mococa, interior de São Paulo, no dia 4 de dezembro 

de 1916. Filho de fazendeiros locais, abandonou os estudos na Escola Superior de Agricultura 

Luís de Queiroz, no município de Piracicaba (SP), para se dedicar aos negócios na 

propriedade da família, adquirindo grande conhecimento prático no cultivo de algodão, café e 

principalmente fumo, tornando-se um dos principais fornecedores de matéria-prima para as 

grades empresas de tabaco do país (Pantoja, 2010). Após sair do ramo de fumo, se envolveu 

em empreendimentos em áreas como a plantação de eucalipto, gado e açúcar, sendo inclusive 

tão bem sucedido nesta última a ponto de conseguir firmar um acordo com o empresário 

norte-americano Nelson Rockfeller, tornando-se responsável por uma das primeiras 

agroindústrias do país, a Empresa de Mecanização Agrícola (EMA), voltada para a produção 

de maquinário (Pantoja, 2010).  

                                                           
35

 Após sua posse como presidente do IBC, Costa Lima se afastou do cargo de presidente da SRB, sendo 

substituído por Luiz Toledo Piza Sobrinho. 
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Antes de assumir a presidência do IBC, teve experiências na esfera pública como 

diretor da Carteira de Crédito Agrícola do Banco do Estado de São Paulo e como secretário de 

agricultura do mesmo estado, ambas durante o governo de Lucas Nogueira Garcez (1951-55). 

Em sua posse como presidente do IBC, que também marcou a posse de Adolfo Becker como 

secretario da instituição, outro nome de grande prestígio junto aos cafeicultores de São Paulo, 

estavam presentes importantes figuras como o presidente e diversos diretores do Banco do 

Brasil, bem como representantes das associações comerciais do Rio de Janeiro, Santos e São 

Paulo, além de parte da diretoria da Sociedade Rural Brasileira, entidade da qual ele fazia 

parte, e o Ministro da Fazenda, Lucas Lopes, que em seu discurso classificou o novo 

presidente e seus subordinados como “uma valiosa equipe, que hoje se dispõe a enfrentar, 

com energia, os problemas da nossa cafeicultura” (A Rural, 1958c, p. 21).  

Em seu discurso de posse, Costa Lima destacou seu alinhamento com os objetivos do 

setor que representava, mas também com as metas do governo, estando disposto a enfrentar os 

principais problemas do setor: 

  
Outra coisa não poderia apresentar, neste momento, senão o nosso agradecimento ao sr. Ministro da 

Fazenda e ao presidente da República, pela honrosa escolha e pela confiança que nos depositam. 

Oferecemos à lavoura cafeeira e ao país nossa disposição de trabalho no sentido de bem cumprirmos os 

rumos traçados pelo govêrno  com referência a problema de tal magnitude.  (A Rural, 1958c, p. 21) 

 

Outras manifestações que devem ser mencionadas são provenientes das associações de 

produtores presentes no evento. Ruy Gomes Almeida, presidente da Federação das 

Associações Comerciais do Brasil, declarou que “as classes produtoras estão decididas a dar 

todo o apoio ao novo presidente do IBC. O Brasil precisa de um esfôrço conjugado para sua 

recuperação.” (A Rural, 1958, p. 21). Já o Centro do Comércio de Café do Rio de Janeiro 

distribuiu uma nota durante o evento que dizia:  

 
O Centro do Comércio do Café do Rio de Janeiro recebe a nomeação dos novos dirigentes do Instituto 

Brasileiro do Café, confiante nos patrióticos esfôrços que o sr. ministro da Fazenda tem dispendido 

visando ao restabelecimento da normalidade dos negócios do café tanto no interior quanto no exterior 

do país. Aos que assumem agora a grave responsabilidade de dirigir o órgão executivo da política 

oficial do café, o Centro formula votos de êxito na missão que lhes foi confiada na convicção de que 

saberão empenhar-se, com todo zelo, para corresponderem às legítimas expectativas da comunidade 

cafeeira. (A Rural, 1958c, p. 22). 
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Por fim, é importante ressaltar também a posição da Associação Comercial de Santos, 

um dos principais grupos ligados ao complexo cafeeiro existente no país. Em telegrama 

enviado diretamente à Renato Costa Lima, o presidente da entidade, Hercilio Camargo 

Barbosa, e seu primeiro secretário, Antonio Teixeira Junior, redigiram a seguinte mensagem: 

“A Associação Comercial de Santos cumprimenta V. Excia alta investidura e manifesta plena 

confiança feliz e proveitosa gestão v. excia. presidência I.B.C. Aproveita ensejo reafirmar 

disposição colaborar sentido solucionar problemas exportação café. Cordiais saudações.”  (A 

Rural, 1958c, p. 22).  

Já em novembro daquele mesmo ano, passado pouco depois da cerimônia de posse, foi 

a vez da própria SRB divulgar uma carta de apoio ao novo presidente, em artigo divulgado na 

revista A Rural daquele mês, sob o título “Apoio da Rural ao Presidente do IBC”: 

 

A diretoria da Sociedade Rural Brasileira, pela unanimidade dos presentes aprovou a redação do 

seguinte telegrama a ser enviado ao presidente do Instituto Brasileiro do Café, sr. Renato da Costa 

Lima: 

„A Diretoria da Sociedade Rural Brasileira, em face da grave situação que atravessa a cafeicultura do 

País, em reunião hoje realizada, vem manifestar ao seu digno presidente, licenciado para desempenhar a 

espinhosa e delicada chefia do Instituto Brasileiro do Café, sua integral confiança nas medidas já 

tomadas e nas programadas para a solução da crise que ora aflige a sacrificada classe dos produtores. 

Acompanhamos, compreensivos, as dificuldades imensas ainda por vencer, mas somos testemunhas do 

seu incansável esforço, do seu dinamismo e do muito já realizado, naquele sentido, em pouco mais de 

um mês de benemérita gestão à frente desse órgão responsável pela nossa economia cafeeira. 

Cafeicultor nato que é, vivendo só do café, estão seguros os seus companheiros e amigos de que não 

desfalecerá na posição que ora ocupa, na árdua luta para o amparo do produto que fez a grandeza e o 

progresso da Nação. 

Cordial abraço, Luís Pisa Sobrinho, presidente.‟ (A Rural, 1958c, p. 36).  

 

Percebe-se pelo clima amistoso e troca de elogios entre as partes envolvidas o quão 

estratégica foi a escolha de Renato Costa Lima para o posto, sendo que este, em conjunto com 

os novos membros da Junta Administrativa, teriam a incumbência de contornar os problemas 

existentes no interior do setor cafeeiro. A realidade do período se mostrava completamente 

oposta aos comportamentos observados nos eventos oficiais descritos acima, como mostra 

Pantoja (2010), que aponta para um recrudescimento das tensões entre classe produtora e 

governo poucas vezes visto, que teve como ápice a ocorrência da chamada “Marcha da 

Produção”, episódio que se sucedeu logo no início da gestão aqui descrita.  
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A Marcha aqui descrita não pode ser confundida com o evento organizado em Marília, 

cidade do interior de São Paulo, no ano de 1957, cujo objetivo também era formar uma 

caravana de carros e caminhões com destino ao Palácio do Catete, localizado no Rio de 

Janeiro, em protesto contra a política de confisco cambial praticada pelo então ministro Lucas 

Lopes. O presidente, apesar de ter colocado o exército em alerta como precaução, conseguiu 

contornar a situação sem necessitar do uso da força (Castro, 2010).  

O insucesso deste primeiro movimento não significou o fim das tentativas de rebelião 

por parte dos produtores, que cerca de dez meses depois replicaram um ato desta natureza, 

desta vez no norte do Paraná, tendo sido aderido por cafeicultores de outras localidades 

posteriormente, como São Paulo e Minas, cujo objetivo novamente era protestar contra o 

modelo de política de preços mínimos para o café adotado por Lucas Lopes, que passou a 

reduzir gradualmente os recursos direcionados à compra do produto, tornando o programa 

bem mais restrito em comparação ao que vinha sendo praticado até então. A insatisfação 

gerada em boa parte da classe fez com que estes organizassem mais uma carreata em direção 

ao Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. O objetivo dos participantes da manifestação era 

forçar o governo a dar vazão à grande quantidade de sacas de café ainda estocadas, mantendo 

o preço em patamares considerados aceitáveis por eles. (Skidmore, 1982) 

Este evento também é descrito por Stolcke (1986), que aponta para a adesão de uma 

grande quantidade de fazendeiros, no que seria um “desfile de dois mil veículos a serem 

conduzidos em protesto até o Palácio do Catete” (Stolcke, 1986, p. 167). Chama atenção neste 

caso, como mostram Nolli e Cesário (2005), que a condução do presidente JK foge ao padrão 

habitual de diálogo e referência ao respeito pela democracia nutrido pelo mesmo, de maneira 

que mais uma vez o presidente acaba por apelar às Forças Armadas como mecanismo de 

solução para o problema.  

Tamanha foi a proporção tomada por estes acontecimentos que o desenrolar do evento 

tornou-se pauta inclusive de importantes jornais da época, como no caso do carioca Correio 

da Manhã, que na edição do dia 15 de outubro de 1958 expôs em sua capa duas matérias sobre 

a Marcha da Produção, a primeira sob o título “Não será alterada a atual política do café”, 

apontava que, segundo fontes oficiais, o governo continuaria irredutível com relação às 

demandas feitas pelos produtores. Enquanto a segunda, intitulada “O Govêrno e a „Marcha da 

Produção‟ dos Lavradores do Paraná”, apresentava o debate realizado por deputados federais 

durante uma sessão da plenária da Câmara no dia anterior àquela edição. 
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Na discussão em questão, opositores de JK, liderados pela UDN, tomaram proveito da 

situação para direcionar críticas ao governo e se mostrarem favoráveis aos cafeicultores. O 

embate, travado quatro dias antes da data oficial do início da marcha, foi protagonizado pelos 

deputados federais Aliomar Baleeiro (UDN-BA), Armando Falcão (PSD-CE) e Hebert Levy 

(UDN-SP). O primeiro ato desta discussão se dá com a apresentação de um requerimento por 

parte do deputado paulista, que cobrava explicações do Ministro da Guerra, General Henrique 

Lott, sobre o ocorrido: 

 
Requeiro que sejam solicitadas ao Sr. Ministro da Guerra as seguintes informações: 

1º Se foram dadas ordens aos comandos da 2ª e 3ª Região Militar, para impedirem pela força, a 

demonstração programada pelos lavradores dos Estados de São Paulo e do Paraná denominada a 

“Marcha da Produção” em prol das reivindicações dos referidos Comandos. 

2º Na hipótese afirmativa, em que texto da Constituição ou da Legislação se estribou o mesmo Ministro 

para baixar tais ordens, em se tratando de um direito de petição, com fins declaradamente pacíficos e 

não subversivos. (Brasil, 1958). 

 

Após a leitura do documento, o deputado ainda faz uma defesa do movimento, 

solicitando que o Ministro revisse suas posições, alegando ser a marcha não apenas 

constitucional, como também uma reação normal frente aos problemas enfrentados por 

produtores que dela faziam parte. 

 
Sr. Presidente, a lavoura do café tem fundados motivos para procurar os caminhos do desespero. 

Inúmeras têm sido as advertências endereçadas ao Govêrno, quanto às consequências da continuidade 

da atual política cambial e cafeeira. Tais advertências não foram ouvidas. Há dispensa de milhares de 

famílias feita pelos lavradores que não podem continuar a tratar das suas lavouras. Nestas condições, 

não é de estranhar que eles apelem para demonstrações dramáticas, é verdade, mas nunca subversivas, 

para alcançar a sensibilidade do Govêrno Federal. Eu desejaria que o Sr. Ministro da Guerra ponderasse 

bem nas determinações que, segundo notícias idôneas, estão baixadas por S. Exª, porque se se tratar de 

arbítrio, é preciso S. Exª note que no País já não há mais clima para arbítrio; mas, se se tratar de 

medidas calcadas em texto legislativo vigente, é necessário que o Sr. Ministro da Guerra faça rever, 

cuidadosamente, as conclusões especiosas dos seus Consultores Jurídicos sobre o texto da Constituição 

e das leis em vigor, que não admitem positivamente a violência que se pretende perpetrar contra os 

representantes da lavoura de dois grandes Estados da Federação [...]. (Brasil, 1958). 

 

O próximo a tomar a palavra é o pessedista Armando Falcão (PSD-CE), que, como 

representante do grupo governista na Câmara e membro do partido do presidente, faz uma 

defesa da atuação do governo no caso da Marcha da Produção. 

 
Quanto à parte da oração em que S. Exª se refere ao problema do café em si, tenho a dizer, em nome do 
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Gôverno, que todas as providências, medidas e iniciativas suscetíveis de adoção imediata já foram 

tomadas, com o objetivo de encaminhar as soluções mais adequadas ao problema. Sabe o Sr. Deputado 

Hebert Levy, como especialista que é em assuntos de natureza econômica, que, se há problema difícil 

no Brasil contemporâneo, êsse é o do café, não por culpa do atual Govêrno, mas em consequencia de 

fatores e causas que vêm de longe. S. Ex.ª há de reconhecer que o Ministério da Fazenda vem 

desenvolvendo esforço sincero, bem intencionado e seguro, com o objetivo de, tanto quanto permitam 

as circunstâncias, atender às reivindicações da lavoura de São Paulo e do Paraná. S. Ex.ª, enttretanto, 

não tem razão quando quer criticar o Govêrno pelas providências acauteladores que adota com a 

finalidade de preservar os problemas da ordem pública. (Brasil, 1958). 

 

O deputado então afirma que tal intervenção por parte do governo foi fundamental 

tendo em vista que caso outros grupos e associações passassem a utilizar as marchas como 

mecanismo de reivindicação de soluções para os problemas pelos quais lutam, a ordem do 

país estaria em risco.  

 
Nós, no Nordeste, temos problemas, problemas cruciais, problemas angustiosos, dolorosos, muito mais 

terríveis do que aquêles que afetam São Paulo e Paraná. Já imaginou, então, V. Ex.ª se nós, nordestinos, 

que há séculos lutamos contra o problema das secas, quiséssemos fazer sobre a Capital da República 

uma marcha dos flagelados? Não, eminente colega. Não e não. O que procuramos fazer é o que V. Ex.ª 

– justiça se lhes faça – tem procurado fazer até hoje, também: lutar pelos meios adequados, batalhar na 

tribuna da Câmara, pela imprensa, nas assembléias coletivas, através de contatos diretos com as 

autoridades, procurando encaminhar esses problemas que tanto afetam a Lavoura como o próprio 

Govêrno Federal. (Brasil, 1958). 

 

Por fim, em sua fala, Aliomar Baleeiro (UDN-BA) procura desconstruir o argumento 

de seu opositor, bem como o de inflamar as críticas do setor ao governo e criticar o descaso 

dos colegas para com a situação. 

 
[...] Depois de ouvir, com toda a simpatia, o nobre Líder da Maioria e meu prezado amigo, fiquei a 

procurar, dentro de mim mesmo, que fundamento jurídico o Govêrno invoca para impedir esse 

movimento de opinião pública, já agora em todo o País aguardando e designado Marcha da Produção. 

[...]. 

Creio que concordará toda a Câmara em que qualquer do povo pode locomover-se em tôdas as direções 

do território nacional, não havendo restrições senão para aquêles que transpõem as fronteiras do País 

[...]. O Nobre Deputado, entretanto, diante da afirmativa solene feita aqui por ilustres representantes do 

Paraná, de que a Marcha da Produção teria caráter absolutamente pacífico, desarmados que se 

apresentariam quantos dela participasse, não conseguiu identificar de modo algum em que fundamento, 

em que artigo de lei, em que princípio jurídico poderia o Ministro da Guerra pela fôrça das armas 

embaraçar atos feitos de cidadãos brasileiros. Este fato, ouvido com relativa indiferença pela Casa [...] 

(Brasil, 1958). 

 

Na metade final da sua fala, o Deputado direciona suas críticas ao Marechal Lott, 

Ministro da Guerra, acusando-o de atentar contra os direitos constitucionais dos envolvidos na 
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Marcha, além de alertar para o fato de que o mesmo estava a pleitear o cargo de sucessor de 

JK, sendo esta uma amostra de um eventual governo presidido por Lott. 

 

[...] A nação deve estar atenta a isso, pois insinua-se que o Sr. Ministro da Guerra tem  de apresentar-se 

como candidato à Presidência da República em 1960. Pode já o Brasil ter uma antevisão do que será o 

Govêrno de S. Exa.[...].  

Enquanto o Judiciário não se manifesta, enquanto a própria Nação não abre sua sensibilidade a essa 

terrível iniquidade, cumpro o dever de levantar meu protesto contra o ato do Ministro da Guerra, que, 

passando por cima do próprio Sr. Presidente da República, ameaça cidadãos e comete tremendo 

atentado contra a Constituição. (Brasil, 1958). 

 

A atuação do IBC neste caso está mais alinhada com a de uma instituição que segue 

um arranjo neocorporativo, ou seja, buscando estabelecer uma alternativa que se mostrasse 

viável para o atendimento das demandas de ambos os lados envolvidos. Houve uma atuação 

agressiva no que diz respeito à colocação dos estoques em posse do IBC no mercado através 

da redução dos preços de venda do produto no mercado internacional, além da tentativa de 

inibir movimentos especulativos e eventuais retenções do produto por parte de intermediários, 

algo denunciado por muito tempo pela classe produtora e pela própria SRB, resultando na 

exportação de sete milhões de sacas no último trimestre de 1958 (Pantoja, 2010). Os diversos 

nós a serem desatados nesta espinhosa relação entre governo e agentes privados, no entanto, 

estavam apenas começando, como pode ser visto através da fala de um membro da FARESP e 

participante da marcha, que dá a seguinte declaração após o fim da mesma: “a Marcha dos 

Produtores foi impedida, o velho e invencível General Café, porém, não foi morto. Ai dos 

vencedores!” (Stolcke, 1986, p. 168). 

A agressividade na condução da atuação comercial do instituto, válida tanto para o 

mercado interno como também no exterior, fez com que durante a curta gestão de Costa Lima, 

fosse possível colher bons frutos, além de serem restabelecidos vínculos entre o governo e 

parte da classe cafeicultora do país. No campo interno, destaque pode ser dado para ao 

posicionamento do IBC no enfrentamento da chamada “safra-monstro”, como ficou conhecida 

a safra colhida em 1959, calculada em 44 milhões de sacas. Neste caso, de acordo com 

Pantoja (2010), além de negociar com o governo de São Paulo auxílio técnico para estruturar 

as finanças do IBC e permitir a retomada de sua capacidade de investimento, o IBC também 

optou por antecipar um possível gargalo ao investir na ampliação da infraestrutura do órgão, 

ordenando a construção de unidades de armazenamento para o café adquirido pelo instituto.  
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Ainda no começo de 1959, novas reclamações por parte dos cafeicultores da SRB 

foram feitas à instituição, sendo que desta vez os últimos denunciavam a negligência do 

governo para com a produção cafeeira, materializada pela ausência de mecanismos de amparo 

aos produtores.  A crítica foi registrada no artigo “Em desamparo a cafeicultura face a recusa 

da fixação de preço mínimo”, publicado na edição de maio da revista da entidade. Chama 

atenção que o texto contou com a contribuição de Plínio Cavalcanti de Albuquerque, 

relevante membro da SRB e parte da Junta Administrativa do IBC na gestão de Costa Lima 

como presidente, um indicativo da importância da participação destes agentes no órgão, algo 

que não se registrou nas instituições mencionadas previamente nesta pesquisa. 

 
Reporta-se o sr. Plínio Cavalcanti às suas diligências, como membro da Junta Administrativa do I.B.C., 

para fixação de um preço mínimo à base dos níveis de financiamento do Banco do Brasil. Lembrou a 

situação angustiosa do cafeicultor, cujos preços em cruzeiros, estão abaixo dos níveis de financiamento 

daquele banco. O veto opôsto pelo govêrno à sua proposição que foi aprovada pela Junta por 

unanimidade, constituiu grave erro, ajunta o orador, e grande injustiça para o produtor. 

„No interior, não há preço para o café, pelo menos em S. Paulo, acrescentou. O mercado está largado. 

Não contamos nem siquer com a aquisição para o consumo interno, de que se aproveitava o pequeno 

produtor, em face do monopólio de venda do I.B.C., de cafés a preços bem inferiores aos níveis de 

cotação.‟  

Por fim, apelou o sr. Plínio Cavalcanti para o sr. Renato da Costa Lima, „homem saído do seio dos 

produtores‟, para que volte sua preciosa atenção para os interesses específicos da produção.  

„Mais do que nunca, pois a situação econômica e financeira do produtor se agrava continuamente, 

necessitamos de um razoável mecanismo de defesa dos interêsses da economia cafeeira. O sr. Renato da 

Costa Lima os conhece bem, pois sempre viveu dentro dessa árdua atividade produtora do café. De sua 

ação podemos esperar, e temos o direito de exigir, a execução de medidas de legítimo amparo que a 

cafeicultura necessita para sua própria sobrevivência econômica e que já tardam.‟ terminou o sr. Plínio 

Cavalcanti de Albuquerque. (A Rural, 1959a, p. 25) 

 

Em meio ao turbilhão de pressões sob o qual se encontrava o governo, que enfrentava 

uma oposição vigorosa por parte dos agentes privados, com destaque para a SRB, contra a 

política cambial em vigor no período, algo que como já foi mencionado era de suma 

importância para os objetivos governistas, um embrião de conciliação nasceu a partir do 

aceite por parte do IBC de uma lista de demandas por mais auxílio elaborada pela classe 

produtora. A SRB, em parceria com outras associações agrícolas de menor porte, elaborou um 

conjunto de nove demandas que foram enviadas para o presidente do IBC e deveriam ser 

autorizadas não só por ele, mas posteriormente pelo próprio ministro da Fazenda.  

O grupo de requerimentos foi aceito em sua plenitude por ambas as autoridades, 

gerando grande contentamento por parte da classe produtora. Prova disto foi a celebração 
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organizada no clube de Cafelândia, localizado no município homônimo pertencente ao estado 

do Paraná, durante o mês de agosto daquele ano, que contou inclusive com um discurso 

proferido via telefone por Renato Costa Lima, que por questões logísticas não pôde estar 

presente. As medidas, assim como o discurso do presidente do IBC, foram documentadas na 

edição de setembro de A Rural, em artigo intitulado “Em marcha a Campanha de renovação 

dos cafezais”. Em virtude do tamanho do documento, e o fato do conteúdo de alguns pontos 

ser de pouca contribuição para a pesquisa, não serão listadas aqui as nove medidas, sendo 

destacadas apenas aquelas relacionadas à produção. 

 
[...] após demorados e exaustivos debates resolveram, por unanimidade, encaminhar a v. excia., as 

seguintes resoluções:  

a) – encarecer ao I.B.C. e às autoridades do ministério da Fazenda, a necessidade, urgente, de serem 

melhoradas as bases de preços realmente pagos aos produtores desta região que giram em torno de mil e 

novecentos cruzeiros por saca de café; 

c) – solicitar ao I.B.C., que dê o mais rápido possível início à aplicação do plano de renovação das 

lavouras cafeeiras;  

d) – revisão das bases de financiamento para essa renovação; 

i) – aprovar moção de aplauso ao sr. Renato Costa Lima, presidente do I.B.C. e ao gôverno de São 

Paulo, pelo que têm feito em benefício do café. [...]. (A Rural, 1959d, p. 14). 

 

Já a fala de Renato Costa Lima endossa as colocações feitas acima, bem como reforça 

o compromisso do IBC com a geração de divisas para o governo, dando mais uma amostra do 

caráter neocorporativo da instituição, fato que será recorrente nas evidências aqui 

apresentadas. O presidente inicia seu discurso agradecendo o convite para participar do evento 

e enaltecendo as entidades que participaram da construção de tais medidas, bem como órgãos 

públicos do estado de São Paulo também envolvidos. 

 
Não poderia deixar de atender ao generoso convite que me foi feito pela Associação Rural de 

Cafelândia, através de seu ex-presidente, meu amigo Raul Soares, para ir tomar parte nessa reunião de 

produtores de café e dizer algumas palavras sobre o plano de renovação da lavoura, que o Governo 

Federal recentemente aprovou. Trata-se de uma medida de há longo tempo cogitada, e que aguardava 

apenas uma oportunidade para ser posta em execução. Era uma das mais justas aspirações dos 

lavradores de café que viam definharem-se as suas velhas plantações sem possibilidades financeiras 

para promoverem, sob novas normas técnicas, a renovação dos seus cafezais.  

A magnitude do problema vinha sendo objeto de manifestações das entidades de classe mais 

representativas, como a Sociedade Rural Brasileira, a FARESP, a Associação Paulista de Cafeicultores, 

que num movimento conjunto obtiveram integral apôio da Secretaria da Agricultura de S. Paulo. 

Também a J.A [Junta Administrativa], do I.B.C., no plano da Política Cafeeira a longo prazo. [...] (A 

Rural, 1959d, p. 15).  
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Ele também faz menção à importância de tal projeto para os interesses nacionais, de 

modo a tratar um incremento da produção como algo positivo não só para os produtores, 

como também para os planos governistas: 

 
Seria desnecessário que nessa oportunidade, aqui, entre os senhores agricultores da região, viéssemos 

mais uma vez destacar as elevadas vantagens que para a economia nacional, representa a medida 

governamental. Não sómente a elevação da produtividade das propriedades, como também, o 

aproveitamento das suas instalações e, ainda, a liberação das áreas que promoverão o indispensável 

equilíbrio agropecuário e concorrerão para melhorar o aproveitamento das propriedades e a nossa 

receita cambial. [...] O govêrno federal espera a mais ampla colaboração, principalmente do gôverno de 

São Paulo, nesse sentido. Acentuamos o papel de relevo que a Secretaria da Agricultura pode 

desempenhar no empreendimento, dando assistência técnica, fornecendo planos agronômicos para 

estudos e orientação dos produtores. (A Rural, 1959d, p. 15) 

 

Chama atenção o fato de que em sua atuação e discursos, o presidente se mostrava 

alinhado com o movimento publicitário feito por produtores e que contava com efetiva 

participação da SRB, cujo objetivo era propagar a ideia de que não existia super produção no 

país, sendo a distorção no mercado gerada por problemas que se encontravam no lado da 

demanda, onde a incapacidade de absorção de café no mercado interno resultava no 

subconsumo do produto, tendo como consequência a acumulação de excedentes cada vez 

maiores. 

 

É possível que alguém ocorra indagar se medidas desse tipo, nesta emergência não virão agravar o que 

se tem chamado de “Problema de Super-produção de Café”. Responderemos prontamente que não. 

Temos sustentado que efetivamente o que existe é sub-consumo. O período que decorrerá do plantio de 

novas lavouras até a sua entrada em franca produção, vai nos dar tempo para promover medidas de 

comercialização intensa, de outro lado, retiraremos imediatamente um número ponderável de cafeeiros 

em produção, aliviando a pressão estatística. (A Rural, 1959d, p. 15) 

 

Outra relevante demanda da classe, a indústria do café solúvel, tema de grande 

sensibilidade especialmente para os grandes produtores, também recebeu atenção por parte do 

IBC. Em abril de 1960, foi baixada a resolução nº 161 que estabelecia normas de incentivo à 

implantação da indústria de café solúvel, que receberia apoio governamental em seus 

primeiros anos de existência, assim, “o IBC se comprometia a destinar-lhes uma quantidade 

de um milhão de sacas do café verde beneficiado, além de garantir a aquisição de até 80% do 
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produto produzido no primeiro ano, até 60% no segundo, até 40% no terceiro e, finalmente, 

até 20% no quarto ano.” (Pantoja, 2010).  

Por fim, quanto à atuação junto ao mercado interno, vale destacar também a 

proximidade desta gestão com empresas do setor privado, que acabaram sendo de grande 

ajuda em momentos de necessidade, como, por exemplo, em 1959, quando a queda nos preços 

do café estava impactando a arrecadação cambial e consequentemente colocando em risco os 

objetivos do governo. Como apresentado por Silveira (1962), os preços do café em 1959 

aviltaram em decorrência do excesso de oferta que se formou no mercado, a chamada safra-

monstro, de maneira que naquele ano, a saca de café passou a ser vendida por metade do 

preço que era negociada em 1954, sendo que para este último ano o preço da saca de 60 kg de 

café estava cotado em US$ 86,84 contra US$ 42,04 pelo mesmo produto em 1959, reflexo 

direto do aumento da oferta no período em questão (Silveira, 1962, p. 41). A saída encontrada 

pelo IBC neste caso foi justamente apelar para os agentes privados, cabendo ao instituto 

financiar as compras de excedentes através do intermédio de empresas do ramo do café, o que 

possibilitou a sustentação dos preços através da aquisição e posterior negociação de toda a 

safra (Pantoja, 2010). 

Já com relação à atuação junto ao setor externo neste período, a principal marca pode 

ser considerada a política de aproximação a mercados até então pouco explorados. Como 

mostra Pantoja (2010), Costa Lima, representando o IBC, percorreu uma série de países em 

busca de acordos que levassem o produto brasileiro a retomada de sua participação como 

protagonista no setor, passando por países da Europa, cujo destaque foi sua presença na Itália, 

patrocinando eventos esportivos em nome da instituição e chegando até a se encontrar com o 

papa João XXIII para uma conversa, conseguindo acordos que resultaram em um considerável 

aumento das exportações, que saltaram de 40 mil sacas no ano de 1958 para um milhão em 

1960. Já no Japão, Costa Lima conseguiu emplacar o Brasil como principal fornecedor de 

café do país, que consumia aproximadamente três milhões e quinhentas mil sacas por ano, e 

chegando até mesmo a negociar com União Soviética, que até então era tratada com certa 

indiferença por parte do governo Kubitschek em função de possíveis associações do mesmo 

ao bloco comunista
36

, visitando Moscou e fazendo negócios com os locais, onde foi 

estabelecido um acordo de negociação de três milhões de sacas de café em troca de petróleo.  

                                                           
36

 Ver Faro e Silva (2002) para mais detalhes sobre a política externa do governo JK. 
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Os acordos internacionais de comércio no continente americano também foram tema 

de interesse do IBC durante este período. De acordo com Silveira (1962), entre 1954 e 1958 

houve sucessivas tentativas de se estabelecer um acordo entre os países produtores na 

tentativa de criar cotas proporcionais à oferta de cada um dos respectivos membros do acordo, 

de modo a evitar que a competição no mercado tivesse como resultado a queda vertiginosa 

nos preços que historicamente se observou. Um acordo deste tipo era de forte desagrado dos 

Estados Unidos, principais demandantes mundiais do bem, que se viram na iminência de 

sofrerem uma dura derrota e serem obrigados a adquirir o produto por preços mais elevados 

mesmo em épocas mais abundantes. Como mostra o autor, a preocupação com a conclusão do 

acordo incluiu até mesmo o presidente Juscelino Kubitschek, que em mensagem transmitida 

na abertura da sessão legislativa de 1957 deu a seguinte declaração: 

 
Em 1956, os países produtores – entre eles o Brasil – registraram sensíveis progressos em seus esforços 

para estabelecer um acôrdo que estabilizasse os preços do produto, mediante conciliação dos interêsses 

de produtores e consumidores. Essas negociações atingiram estágio muito adiantado, e não só chegaram 

a se concretizar em virtude de haverem os Estados Unidos decidido subordinar sua participação em 

convênio dessa natureza a entendimentos muito mais amplos e completos sôbre a situação cafeeira 

(Brasil, 1957, p. 321 apud Silveira, 1962, p. 42) 

 

Neste sentido, tanto o Ministério da Fazenda quanto o IBC, ainda sob o comando de 

José Maria Alkimin e Paulo Guzzo, trabalharam com o objetivo de construir tal acordo junto 

aos demais países, de maneira que em janeiro de 1958 foi realizada a Conferência 

Internacional do Café, sediada no Rio de Janeiro, cujo objetivo era oficializar a criação da 

Organização Internacional do Café, ratificando o desejo dos países envolvidos de defender 

uma maior previsibilidade para o negócio do café (Silveira, 1962, p. 42). O revide norte-

americano não demorou muito, de maneira que em abril daquele mesmo ano foi formado um 

grupo de estudos em Washington que daria origem ao Convênio Latino-Americano do Café, 

inaugurado em setembro, e que praticamente esvaziou as funções da Organização 

Internacional do Café no que tange à criação de acordos e políticas para o setor, tendo em 

vista o elevado poderio dos estadunidenses de definir a demanda mundial do bem (Silveira, 

1962, p. 42-43).  

Em 1959, Costa Lima foi aos Estados Unidos para dar continuidade à negociação da 

criação do Acordo Internacional do Café. Este movimento não passou despercebido da SRB, 

que em maio de 1959 publicou uma coluna com título “Animadoras as notícias de 
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Washington sobre o acordo internacional do café” na edição mensal da revista A Rural, 

celebrando as animadoras notícias vindas do exterior. 

  
As informações preliminares, provindas de Washington, são animadoras em relação à possibilidade de 

um acordo entre os países produtores da América Latina para disciplinamento da oferta internacional do 

café. A atitude dos representantes brasileiros tem sido pautada em função da ideia, largamente 

defendida no seio da Sociedade Rural Brasileira, de que os ônus provocados pelo esquema de 

cartelização devam ser equitativamente distribuídos entre tôdas áreas de produção. 

[...] Encaminha-se o acordo para o disciplinamento de duas safras, as de 1959/60 e 1960/61, o que 

expressivamente denuncia o amadurecimento na área americana de produção do café, da idéia de um 

entendimento internacional para a solução dos problemas do café criados pela conjuntura da 

superprodução. [...]. (A Rural, 1959b, p. 25) 

 

Entretanto, como mostra Pantoja (2010), embora houvesse consenso acerca dos 

malefícios causados pelo excesso de oferta, o IBC não aderiu ao pacto, não concordando com 

a cota destinada ao Brasil na partilha do mercado internacional, que seria da ordem de 37%, o 

que representaria uma eventual retomada do papel de ofertante residual por parte do país, 

suprindo a diferença entre toda a oferta e demanda mundial, algo que já havia sido feito pelo 

país em décadas anteriores, mas que não era compatível com os interesses do setor no Brasil 

naquele momento, de maneira que Renato Costa Lima almejava, na verdade, alcançar uma 

parcela de 60% do mercado. (Pantoja, 2010). 

Outra importante característica, como apresentado por Silveira (1962), foi o novo 

entendimento formado pelo governo no que diz respeito à política econômica do setor, de 

maneira que a estratégia adotada por esta gestão deixaria de defender o preço-ouro, nível de 

preços considerado ideal para otimizar a arrecadação de divisas, para focar nas quantidades 

vendidas, mesmo que isto significasse quedas mais abruptas nos preços. Com relação aos 

players que concorriam com o Brasil no âmbito externo, a atuação do IBC foi firme no 

enfrentamento da concorrência dos cafés africanos, externando periodicamente sua 

insatisfação com tradicionais consumidores de café brasileiro, como no caso dos Estados 

Unidos, pela preferência dada ao produto do concorrente. Exemplo de tal comportamento 

pode ser visto na entrevista dada à revista A Rural em setembro de 1958, pouco antes de 

iniciar seu mandato no IBC. Na oportunidade, Costa Lima aproveitou a visita do chanceler 

dos Estados Unidos, Foster Dulles, a Brasília para levantar este questionamento: 

 
Com relação à visita do sr. Foster Dulles, é oportuno relembrar que sendo os EE.UU os principais 

compradores do nosso café, livrando-o de taxas para entrar no país, estão, no entanto, prestigiando os 
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cafés africanos, adquirindo cada dia que passa maiores quantidades do produto, em detrimento da 

política panamericana. Não posso deixar de manifestar-me, neste momento, favorável ao 

estabelecimento de uma política de combate às pretensões africanas. Deveriamos mesmo iniciar uma 

rigorosa promoção de vendas, tão eficiente, que puzesse em risco todos os acordos internacionais. (A 

Rural, 1958b, p. 4) 

 

O futuro presidente do IBC aproveitou o ensejo para também propor uma alternativa 

ao problema, mostrando-se indiretamente alinhado tanto aos objetivos do governo, com a 

geração de divisas, quanto aos interesses da classe produtora, ao fazer menção à defesa de 

preços. 

 
Acredito que com o aumento progressivo da nossa produção – se bem que de certo modo falha, porque 

fazemos indústria extrativa, explorando nossas terras virgens – com 25 milhões nesta e 30 milhões na 

futura safra – só com abertura de novos mercados poderemos ter confiança no nosso principal produto. 

E novos mercados – continuou – só serão conseguidos através de muito trabalho, com tratados 

comerciais, melhoria da qualidade do produto, maior propaganda e preços razoáveis em ouro, isto desde 

que seja mantido internamente, preços mínimos para o produtor. (A Rural, 1958b, p. 4) 

 

Costa Lima depositava grande confiança na ampliação do mercado consumidor como 

forma de resolver o problema do excesso de oferta, o que poderia ser feito por meio do 

aprofundamento das relações comerciais com os Estados Unidos e abertura de novos 

mercados para o produto brasileiro. Isto fica claro em outro trecho do discurso feito no evento 

citado acima, descrito no artigo “Em marcha a Campanha de renovação dos cafezais”: 

 
É nos grato assinalar que neste terreno, as perspectivas são as mais animadoras. Cresce o consumo nos 

E.U.A. Estamos tendo um acolhimento brilhante e afetuoso na Itália. A Alemanha Oriental deseja 

adquirir quantidade substanciais de café. A Polônia e a Checoslováquia estão acertando conosco 

medidas com a mesma finalidade. Além disso a Rússia, que representa um imenso potencial de 

consumidores, vem revelando grande interesse na aquisição do nosso café. Já foram feitos alguns 

negócios. Já se consome neste momento, café do Brasil na Rússia. Estamos empenhados em alargar 

essa estrada que vem demonstrar que o problema do café é, na realidade, o subconsumo. (A Rural, 

1959c, p. 15).  

  

A conciliação de interesses, no entanto, não se resolveu com este conjunto de medidas. 

Apesar de estar conseguindo expandir a venda do café nos mercados externos, bem como 

trabalhar na recuperação do preço do produto, o que era de agrado dos cafeicultores, enquanto 

trabalhava em linha com a proposta do governo de geração de divisas, algumas medidas, ou a 

ausência delas, acabaram sendo motivo de atrito entre as partes em questão, sem que nem 

mesmo o IBC fosse capaz de resolver. Tal afirmação pode ser sustentada a partir de 
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apontamento feito por Stolcke (1986), ao alegar que a nomeação de Costa Lima seria inócua 

para o estabelecimento de um bom relacionamento da classe produtora com o governo. Nas 

palavras da autora, ele foi: 

 

[...] explicitamente escolhido para satisfazer aos produtores do Paraná e São Paulo. Sua nomeação, 

porém, permaneceu simbólica. O governo se recusou a aumentar os subsídios para os excedentes de 

café, porque isso, quando menos, apenas estimularia os cafeicultores a produzir ainda mais, numa época 

em que já havia uma produção superabundante de café. (Stolcke, 1986, p. 167). 

 

Aqui se faz necessário mencionar mais uma vez a forte corrente de resistência formada 

pelos produtores rurais contra as medidas cambiais adotadas no período, de maneira que 

apesar dos avanços descritos acima, foi mantida a campanha de difamação e ataques contra a 

política cambial do governo JK. Evidências neste sentido podem ser constatadas através da 

leitura de artigos como “Aprovação do esquema financeiro para a safra 1959-60 pela junta 

administrativa do IBC”, publicado na edição de agosto de 1959, onde a entidade relata o 

trâmite da proposta de reajuste no preço de compra dos excedentes do café, aprovada por 

unanimidade tanto pela diretoria da SRB quanto pela junta administrativa do IBC, e que fora 

posteriormente rejeitada pelo Ministério da Fazenda, ainda sob a direção de Lucas Lopes.  

A entidade inicia o texto explicando qual sua proposta e em que medida ela seria 

responsável por melhorar as condições dos produtores agrícolas. No trecho destacado abaixo, 

é possível ratificar de imediato a validade das colocações feitas em vários momentos deste 

trabalho, com o autor afirmando que os reajustes cambiais possuíam uma “poderosa corrente 

de resistência” no interior da SRB: 

 
Formou-se dentro da Sociedade Rural Brasileira poderosa corrente de resistência à promoção do 

reajustamento cambial como processo de elevação da renda interna do cafeicultor. A base dessa 

oposição, propusemos um esquema de melhoria do preço médio em cruzeiros, sem o apelo à alteração 

parcial do câmbio, mediante o aumento dos preços de compra dos cafés da “Série Excedente”. Com 

esse mecanismo de compensação, lograríamos não só evitar a introdução de um fato de depressão do 

mercado como é a alteração cambial em mercado de vendedor, como ainda oferecer ao cafeicultor 

maior resistência a possível diminuição dos preços-ouro do produto.  (A Rural, 1959c, p. 48). 

 

A partir daí os esforços são centrados na exposição da recusa à proposta por parte do 

Ministério da Fazenda. Chama atenção ainda que mesmo em situações como esta, o esquema 

neocorporativo continua sendo o instrumento pelo qual os agentes se organizam, isto porque 
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foi explicitamente destacado no texto que as medidas negadas por Lucas Lopes foram 

aprovadas pela SRB e encaminhadas pela própria entidade para os membros da Junta 

Administrativa do IBC, que posteriormente também dariam o aceite à proposta. 

 

Esse sistema foi aprovado por esta tradicional Sociedade, aceito dentro da Junta Administrativa, e por 

nós exposto, por delegação daquele órgão do IBC, ao sr. Ministro Lucas Lopes. Sua rejeição, como 

esquema financeiro do Govêrno Federal, se deve, segundo chegou ao nosso conhecimento, ao fato de 

ser considerado inflacionário. O pagamento de um preço alto em cruzeiro de cerca de um terço da safra 

ao produtor aumentaria consideravelmente sua capacidade de compra, agindo, pois, como forte estímulo 

inflacionário. Êsse raciocínio que serviu de base à eliminação do esquema não é rigorosamente 

aceitável. Em primeiro lugar, a quase totalidade da renda adicional seria absorvida no custeio da própria 

empresa agrícola. Demais, não se opunha o produtor a um processo de pagamento dilatado da soma. (A 

Rural, 1959c, p. 48). 

 

No entanto, a recusa em aceitar a proposta da SRB não implicou na não adesão da 

prática de correção dos preços pagos pela sacas excedentes de café por parte do governo, de 

maneira que apenas foi pago um valor abaixo do que foi pedido pelos produtores, algo 

mencionado pelo próprio artigo. 

 
O sistema posto em vigor pelo Govêrno Federal, rejeitado na Junta Administrativa pela unanimidade da 

representação paulista, propõe-se a melhorar a renda do produtor, elevando o nível de compra dos cafés 

retidos – em Cr$ 350,00 por saca na Quota de Consumo Interno (área de cafés finos) e Cr$ 100,00 por 

saca na Quota de Expurgo – e, sobretudo, pela elevação do dólar café de Cr$ 60,00/US$ para Cr$ 

76,00/US$. Por esse esquema, afirmava o Govêrno Federal, ficaria assegurado ao cafeicultor, na área de 

produção, um preço médio de Cr$ 2.300,00 por saca. (A Rural, 1959c, p. 48). 

 

O argumento era de que o governo fixou o preço médio maior do que fora 

efetivamente registrado para o mês de junho daquele ano, US$44,55 contra US$42,00 

calculado pela entidade, o que faria com que o lucro final do produtor marginal fosse reduzido 

de Cr$ 2.300,00 para Cr$ 2.160,00 por saca de café. Desta forma, ao encaminhar-se para a 

parte final do argumento do artigo, o teor crítico de seu conteúdo vai dando lugar a um tom 

mais brando, com as afirmativas contundentes sendo substituídas pela dúvida sobre a 

possibilidade do cenário colocado nos parágrafos anteriores ser efetivamente realizado em 

função de outras variáveis, como a reforma cambial a ser realizada pelo governo naquele ano. 

 

O maior inconveniente do esquema posto em vigor pelo Govêrno Federal consiste, entretanto, em 

assentar no mecanismo de reajuste cambial, que não será aproveitado pelo produtor, pois tudo indica 
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que esse reajustamento provocará a baixa dos preços em dólares em face da grande pressão da oferta. 

Repercutiu, inclusive, muito desfavorávelmente nas áreas externas de produção, principalmente na 

Colômbia, que já se prepara, como atitude de defesa, a modificar sua política interna de sustentação de 

preço. (A Rural, 1959c, p. 48). 

 

O que foi de fato observado vai ao encontro do que se espera de um arranjo 

neocorporativo, especialmente no sentido de uma interação que atenda aos interesses de todos 

os envolvidos, uma vez que mesmo o governo não cedendo à pressão e não reajustando o 

preço das sacas excedentes compradas na proporção solicitada pela SRB, o reajuste cambial 

foi um mecanismo eficaz no sentido de preservar, e até mesmo aumentar, o nível de renda do 

setor. Leopoldi (2002) descreve o peso de tal mudança e como ela impactou positivamente o 

setor cafeeiro enquanto os demais setores da economia acabaram prejudicados. De acordo 

com a autora, mesmo em meio a um dos momentos mais conturbados do mandato de JK, 

quando o presidente foi pressionado pelo Fundo Monetário Internacional a fazer uma reforma 

cambial como garantia para a concretização de mais um empréstimo do órgão para o país, a 

SUMOC optou por transferir todos os manufaturados destinados ao mercado exportador para 

a classe de câmbio livre, restringindo seu controle apenas sobre algumas commodities, sendo 

elas o café, a mamona e o óleo cru mineral e seus derivados (Leopoldi, 2002, p. 125).  

O resultado desta medida foi a quase duplicação do nível de renda do setor cafeeiro 

em 1959, com o valor nominal da saca de café indo de Cr$ 37,00 para Cr$ 60,00, isto mesmo 

em um cenário como o apresentado anteriormente, onde o lado da oferta ficou marcado pela 

ocorrência da “safra-monstro”. Já o impacto para o conjunto da economia se deu através da 

elevação substancial da inflação, motivada pelo aumento nos preços do trigo e dos 

combustíveis, produtos de grande importância para a dieta da população e para as empresas, 

respectivamente, e que até então possuíam câmbio controlados pelo governo. Além do mais, o 

elevado custo fiscal da manutenção do controle dos preços do café, somado a questões como 

o reajuste do salário mínimo e do honorário do funcionalismo público, financiados através de 

emissão monetária, acabou sendo outro agravante para a escalada inflacionária vista no 

período, onde a taxa de 12,5% observada no início do governo JK terminou em 30,5% ao final 

do mandato do presidente (Faro e Silva, 2002, p. 100). 

Portanto, apesar de percalços, a curta gestão de Renato Costa Lima combinada com a 

elevada presença dos membros da SRB na Junta Administrativa obteve sucesso no 

enfrentamento dos problemas e estabelecimento da conciliação entre os interesses públicos e 
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privados. Prova da popularidade do presidente do IBC foi uma pequena festa organizada em 

outubro de 1959 para comemorar um ano de sua gestão, sendo celebrada por funcionários do 

instituto, membros de outras associações e o alto escalão da diretoria da Sociedade Rural 

Brasileira, da qual, apenas reforçando, ele era presidente, sendo representada por Arnaldo 

Borba de Moraes, Mario Ribeiro Lima e Alberto Prado Guimarães. Os registros da celebração 

foram publicados na edição do mesmo mês da revista A Rural em artigo intitulado “Renato 

Costa Lima é um estrategista do café”. Dentre os destaques da publicação estão o apreço dos 

funcionários pelo presidente, que pode ser percebido através da leitura do discurso do chefe 

de portaria do IBC, Joaquim Alves: 

 
O senhor trouxe para esta casa uma nova mentalidade. Os seus comandados o vêem como um amigo, 

como um companheiro madrugador dando-nos o exemplo de dedicação e entusiasmo pelo trabalho que 

vimos executando em favor do café do Brasil. E como prova dessa estima, os nossos colegas a quem o 

senhor chama de “Caboclo”, já transferiram para V. Excia. aquêle mesmo tratamento, que é o reflexo de 

um tratamento, amigo e cordial, ao perguntarem: “O Caboclo já chegou?”. Isto senhor presidente, é o 

testemunho vivo da estima que todos nós lhe devotamos. (A Rural, 1959e, p. 49). 

 

A firme atuação nos campos interno e externo também foram alvo de elogio, como 

pode ser visto na fala de Raul Leal Barroso, representante dos demais funcionários da 

instituição. 

 
“Um ano é passado e as nossas previsões se confirmaram quanto à pessoa de Renato Costa Lima. As 

exportações batem recordes e o café fornece os dólares exigidos pelo programa de desenvolvimento  

econômico do presidente Juscelino Kubitschek, desempilhando velozmente o nosso principal produto; 

os nossos concorrentes sentem que o Brasil tem um estrategista à frente de sua política cafeeira e pouco 

a pouco a terra de ninguém é conquistada. No campo interno, os lavradores têm mais cruzeiros pelo seu 

trabalho e, por fim, o funcionário desta Casa, que estava desarvorado e desiludido quanto à objetividade 

do seu trabalho, volta a orgulhar-se de nela trabalhar.” (A Rural, 1959e, p. 49) 

 

Já em sua fala, o presidente do IBC destacou a importância do trabalho que vinha 

sendo realizado, bem como reforçou seu compromisso não só com a classe cafeeira, mas 

também com os planos do presidente Juscelino Kubitschek, fato importante de ser observado 

para o presente trabalho, reforçando o caráter conciliador de sua atuação. 

 
Ainda hoje pela manhã tive a satisfação de ouvir o presidente da República reiterar sua confiança na 

política agressiva de vendas que vem sendo adotada por nossa equipe, não só com o objetivo já 

alcançado em parte de reconquistar os mercados novos e mais longínquos, atingindo  os lares de todo o 

mundo. Eu sou dos que defendem a diversificação de nossas exportações, mas sou também dos que 

acham que o café deve e pode tornar-se em mais curto prazo a bebida preferida dos homens e mulheres 
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de tôdas as classes, de todos os povos, de todos os que trabalham, enfim, por um mundo melhor. (A 

Rural, 1959e, p. 49). 

 

Ainda neste mesmo dia, o presidente participou de uma ação de propaganda 

patrocinada pelo IBC e realizada na Touring Clube do Brasil, onde foram inaugurados carros 

especiais que circulariam nas principais cidades do país oferecendo café gratuitamente, além 

de ministrar workshops sobre o preparo da bebida. Além do presidente da Touring Clube, 

Berilo Neves, o evento contou com a participação dos membros da SRB que já haviam 

participado da celebração anterior, além do presidente da Federação das Associações Rurais 

do Estado de São Paulo (FARESP), Clovis Sales Santos. 

Ambos os mandatários foram elogiosos em seus comentários a respeito da atuação de 

Renato Costa Lima, ressaltando sua importância para os resultados positivos obtidos pelo 

IBC, com Berilo Neves destacando que a ação ali iniciada “seria a maior propaganda que se 

poderia fazer do Brasil, oferecendo-se aos turistas que nos visitam, a bebida símbolo de nossa 

pátria”, além de parabenizar o presidente por ser o responsável pelo restabelecimento da 

cultura de consumir café no país. (A Rural, 1959e, p. 49). Já Clovis Sales Santos, que como 

mostrado anteriormente, era um dos entusiastas de manifestações contra o IBC ainda no início 

da gestão de Costa Lima, saudou o presidente do instituto em nome dos lavradores de São 

Paulo, “enaltecendo a gestão do Sr. Costa Lima, no sentido de incrementar as nossas 

exportações, oferecendo ao mundo o café que ele reclama” (A Rural, 1959e, p. 49). 

Renato Costa Lima permaneceu no comando do IBC até junho de 1960, quando 

afastou-se temporariamente das atividades do setor público, voltando seus esforços para 

empreendimentos privados no setor sucroalcooleiro, além de dedicar tempo aos seus próprios 

negócios, possuindo investimentos na produção de café e criação de gado, ambas localizadas 

no interior de São Paulo. O mesmo voltaria a assumir um cargo público em 1962, tendo sido 

escolhido para o cargo de ministro da Agricultura, cargo no qual permaneceu até o 

restabelecimento dos plenos poderes do presidente João Goulart, que o substituiu em janeiro 

de 1963 por Jose Ermírio de Morais (Pantoja, 2010). Traduzindo em números, este período 

ficou marcado pela expansão sem precedentes da oferta de café, que mais que dobrou durante 

os anos do governo JK. 
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Tabela 12 – Evolução do volume produzido de algumas das principais culturas voltadas 

à exportação do Brasil – 1949-1961 (1000 toneladas) 

Anos Café     Cacau 
Algodão 

em 

caroço 

1956 1.959 161 1.194 

1957 2.819 164 1.178 

1958 3.392 164 1.144 

1959 4.397 177 1.399 

1960 4.169 168 1.609 

1960/1956
37

 112% 4% 34% 

Fonte: IBGE Anuários estatísticos (Diversos anos) apud Szmrecsányi (2007) 

 

Até junho de 1960, mês que marcou o fim da gestão de Costa Lima frente ao IBC, 

foram comercializadas cerca de 120 milhões de sacas de café (Pantoja, 2010), fato que por si 

só já seria um grande feito em função das oscilações constantes no mercado internacional, 

além dos constantes embates internos que foram apresentados anteriormente, e que pode ser 

ainda mais relevante se levado em conta o substancial aumento de oferta observado no 

período, que como mencionado acima, contou até com a ocorrência da chamada “safra 

monstro”.  

 

Tabela 13 – Exportação pelo porto de Santos 1956-1960  

Ano 
Quantidade 

(sacas de 60 

kg) 

Valor em moeda 

estrangeira (US$ 1000) 

1956 9.043.655 606.512 

1957 8.170.954 496.870 

1958 4.845.825 277.845 

1959 6.951.657 297.374 

1960 7.645.050 334.140 

1960/1958
38 58% 20% 

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 

 

                                                           
37

 Razão (variação) entre os valores totais de 1960 e 1956. 
38

 Variação entre o ano de 1960 e 1958. 
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Não só foi possível assistir ao aumento significativo das exportações no período, fruto 

em boa parte ao trabalho apresentado anteriormente feito pelo IBC junto aos demandantes 

internacionais, como também o valor das mesmas teve um incremento no decorrer da gestão 

Costa Lima, apesar de ter decrescido se considerado o governo JK como um todo, enquanto o 

valor médio da saca teve um recuo significativo durante ambos os períodos, muito em função 

da própria expansão da oferta e da mudança em seu lastro, também apresentada 

anteriormente. 

 

Tabela 14 – Valores das exportações brasileiras de café – 1953-1960 

Ano 

Valor médio da 

saca de café (em 

US$) - 1953 = 100 

Exportações de café 

(em milhões de 

sacas) 

Valor das 

exportações de café 

(em dólares) - 1953 = 

100 

1953 100 15,6 100 

1954 123 10,9 87 

1955 87 13,7 77 

1956 87 16,8 94 

1957 83 14,3 77 

1958 76 12,9 63 

1959 60 17,7 71 

1960 61 16,8 65 
Fonte: Stolcke (1986), p. 171. 

 

O resultado apresentado na tabela acima se torna ainda mais interessante se analisado 

sob a ótica neocorporativa, uma vez que o aumento no valor das exportações conseguido nos 

anos da gestão aqui analisada não só favoreceu os produtores, que foram contemplados com a 

elevação significativa de suas rendas através da reforma cambial de 1959, como também foi 

importante para o governo, que tinha no café seu principal meio de angariar divisas nas 

transações externas, meta também obtida com sucesso ao considerar os dados da tabela 17.  

Apesar destes bons resultados, o que se observa no período JK como um todo é o 

recuo da participação do café no conjunto da pauta de principais produtos agrícolas voltados à 

exportação do país, constituída também por cacau e algodão. Os problemas apresentados 

anteriormente, como a “safra monstro” e a contínua queda de preços em função da elevada 
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oferta fizeram com que o declínio do café fosse combinado com um crescimento da 

participação do algodão na pauta de exportações, enquanto o cacau permanece estável 

(Kingston, 1969, p. 84).  

 

Tabela 15 – Participação de café, cacau e algodão na exportação total do Brasil – em 

NCr$ 1.000 

Ano 
Total Geral da 

Exportação 

Exportação de 

% 
Café Cacau Algodão Total 

1956 60.609 37.710 2.865 3.597 44.172 72,9% 

1957 60.777 30.991 2.991 1.849 35.831 59% 

1958 64.030 25.340 3.842 1.514 30.696 47,9% 

1959 109.457 50.128 4.296 5.166 59.590 54,4% 

1960 146.928 59.377 5.799 8.235 73.411 50% 

Fonte: Kingston 1969. 

 

Entretanto, o que se pretende destacar aqui não é o período como um todo, mas apenas 

os anos relativos ao mandato de Renato Costa Lima como presidente do IBC, nos quais a 

Junta Administrativa também contava com diversos membros da SRB, de maneira que se 

levado em conta os resultados observados entre 1958 e 1960, observa-se um crescimento da 

exportação de café na ordem de 134%, reforçando a importância do trabalho feito junto aos 

compradores de café no setor externo, além de ser um bom indicativo da recuperação do 

percentual de participação do setor agrícola no conjunto de exportações do país, que teve uma 

queda vertiginosa nos primeiros anos do governo JK. 

A análise dos dados apresentados na tabela acima pode sugerir que um dos resultados 

desta recuperação das exportações do café foi o aumento da renda dos cafeicultores no 

período, visto que mesmo com a queda do valor médio da saca, o índice de exportações 

mostra uma melhora no saldo das vendas do produto para o triênio 1958-60. Tal hipótese 

pode ser confirmada através da análise dos preços médios recebidos pelos cafeicultores 

durante este período, onde é possível observar incrementos no período do governo JK como 

um todo, além de uma generosa elevação para os anos de vigência do mandato de Renato 

Costa Lima. 
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Tabela 16 – Preços médios recebidos pelos cafeicultores – 1953-1960 (1952 = 100) 

Ano 
Preços Médios 

recebidos pelos 

cafeicultores 

1948 41 

1949 54 

1950 102 

1951 96 

1952 100 

1953 124 

1954 207 

1955 200 

1956 215 

1957 222 

1958 162 

1959 182 

1960 244 
Fonte: Stolcke (1986), p. 175. 

 

Convém explicar aqui que não seria válido afirmar que a renda dos cafeicultores foi 

elevada baseando-se unicamente no aumento do preço recebido pela saca de café, de maneira 

que é importante ressaltar que estes agentes também se beneficiaram de políticas que iam 

além das iniciativas neocorporativas descritas neste trabalho para mitigar seus custos de 

produção, consolidando os lucros por eles obtidos. Neste sentido, destaque fica por conta da 

não aprovação da extensão de leis trabalhistas para os camponeses, sendo uma pauta a qual os 

produtores eram completamente avessos, o que inclusive reforça a já mencionada 

característica dos agentes que compõem este setor de optar pela mitigação de custos fixos 

como forma de aumentar o nível de lucro de seus negócios.  

O resultado desta vitória política foi de grande significância para estes agentes, como 

mostra Stolcke (1986), uma vez que entre 1955 e 1961, a redução dos salários reais dos 

trabalhadores do campo acompanhou a taxa de redução do preço da saca de café, o que 

permitia um ajuste dos gastos com mão de obra utilizada nas plantações já no curto prazo, e 

sem custos adicionais, em caso de variações na demanda (Stolcke, 1986, p. 172). Além do 

mais, contribuía para o rebaixamento dos salários o fato de que ao contrário dos centros 

urbanos, não havia obrigatoriedade de reajuste salarial de acordo com o salário mínimo, de 



 

160 
 

modo que apesar da ligeira fuga de mão-de-obra para as cidades, o setor rural nunca se viu 

vitimado pela escassez de mão-de-obra (Stolcke, 1986, p. 174). 

Menção não pode deixar de ser feita à tão criticada política cambial, que como visto 

anteriormente, acabou sendo responsável por um aumento nos rendimentos da classe como 

um todo, ou seja, produtores e exportadores, através de desvalorizações e do programa de 

bonificação, ainda que o custo resultante destas políticas não recaísse sobre o setor e sim 

sobre o conjunto da população, que enfrentaria um cenário de inflação crescente. Além disso, 

outro benefício que indiretamente atingiu o setor de maneira significativa foi a política de 

importação de insumos e equipamentos para a produção agropecuária, pela qual produtos 

como fertilizantes, pesticidas, tratores e outros tipos de máquinas, tratados como bens 

essenciais dentro da classificação do governo, poderiam ser importados a partir de um valor 

de câmbio mais vantajoso frente a outros produtos estrangeiros. 

Este ponto é levantado por Homem de Melo (1979), que não só expôs os importantes 

números apresentados na tabela abaixo, que apontam para uma equalização entre os valores 

arrecadados com a taxação das exportações e os subsídios dados às exportações, sendo que 

em alguns anos os valores despendidos com os últimos inclusive ultrapassavam as receitas 

obtidas pelo governo, como também fez importantes considerações acerca da relevância da 

facilitação de importação dos produtos previamente mencionados. 

 

Tabela 17 – Comparação entre a taxação implícita das exportações agrícolas e subsídio 

implícito na importação de insumos agrícolas – 1953-60  

Ano 

Taxação implícita Subsídio implícito 

Exportações 
Fertilizantes, pesticidas  

e outros 
Tratores, máquinas  

e outros 

1953 -0,55 0,50 0,50 

1954 -0,52 0,37 0,37 

1955 -0,34 0,28 0,24 

1956 -0,35 0,32 0,19 

1957 -0,38 0,40 0,32 

1958 -0,29 0,36 0,25 

1959 -0,26 0,26 0,16 

1960 -0,08 0,37 0,24 
Fonte: Homem de Melo, 1979, p. 33. 
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Para o autor, a introdução deste modelo cambial, além de questões comerciais 

relacionadas ao período em questão, como o fato já mencionado anteriormente da produção 

brasileira neste período ser essencialmente voltada para o mercado interno, onde as exceções 

eram café, cacau e algodão, contribuiu para que os produtores recuperassem o volume de 

renda perdido em função da taxação de seus produtos. Não obstante a questão cambial, é 

destacado também o papel do crédito como impulsionador do nível de renda da agricultura. 

Observou-se a introdução de linhas de crédito com taxas subsidiadas, de maneira que o 

período é resumido como “o início de uma dependência bem acentuada da política 

governamental em relação à agricultura, em instrumentos envolvendo subsídios, via preço de 

insumos ou crédito.” (Homem de Melo, 1979, p. 35).  

Conclusão nesta mesma linha é feita por Stolcke (1986), que classifica este tipo de 

política como “subsídio implícito”, sendo responsável por recuperar parcialmente a renda 

perdida com a taxação sobre a saca de café imposta pelo governo. Nas palavras da autora, “os 

subsídios implícitos concedidos às importações de insumos industriais para a agricultura, tais 

como fertilizantes e máquinas agrícolas, sob a forma de taxas de câmbio preferenciais, 

compensaram parcialmente o „confisco cambial‟.” (Stolcke, 1986, p. 170-171). Somadas aos 

benefícios cambiais estão as políticas de sustentação dos preços e a flexibilidade no ajuste dos 

custos com mão de obra, já mencionadas.  

Sintetizando os benefícios gerados pelo conjunto de medidas descrito ao longo deste 

trabalho no que diz respeito à gestão de políticas para o setor cafeeiro, vale ressaltar uma 

passagem de Stolcke (1986), que define objetivamente a dinâmica do período: “[...] mesmo 

que a política cafeeira do governo fosse primariamente inspirada pelo interesse “nacional”, 

implicando a transferência de recursos do café para a indústria, o setor cafeeiro não sofreu 

necessariamente desvantagens com isso, seja em termos políticos ou econômicos.” (Stolcke, 

1986, p. 177). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O discurso de em prol da modernização da produção agrícola, com destaque para a 

mecanização da produção, uso intensivo de fertilizantes e construção de infraestrutura, 

proposto pelo governo e adotado com entusiasmo pela classe produtora, que alegava 
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demandar estas iniciativas por um longo tempo, ficou restrito à retórica, não tendo se tornado 

em momento algum uma política de sucesso e responsável por construir um legado de 

relevância para a estrutura produtiva do país, ao menos não nos anos analisados nesta 

pesquisa. O que se observou majoritariamente no período foi o atendimento de importantes 

demandas dos grandes produtores agrícolas, especialmente aqueles do setor cafeeiro. Os 

destaques indubitavelmente foram as políticas de renda, a exemplo dos subsídios e da política 

cambial, que permitiram a manutenção de ganhos extraordinários aos membros deste setor, 

tudo isto em meio a uma das maiores produções de café já vistas na história do Brasil, 

ocorrida em 1959, apelidada de “safra monstro”.  

Esta incompatibilidade entre discurso e ações observadas no setor cafeeiro não deve 

ser estranha ao leitor, uma vez que esta dinâmica ditou a tônica da relação entre o setor e o 

Estado durante boa parte da história brasileira, variando desde apelos supostamente liberais 

para a não intervenção do Estado no ambiente de negócios até os pedidos por auxílios 

robustos por parte do mesmo, como visto no decorrer do texto. No período aqui abordado, 

esta dinâmica contraditória pôde ser vista através das constantes reclamações feitas 

especialmente por membros do alto escalão da SRB, que alegavam buscar por uma 

remuneração mais justa pelo trabalho dos produtores, que não se concretizava em função da 

política industrializante adotada pelo governo, responsável por sugar recursos daqueles que 

efetivamente produziam, enquanto mantinham sua demanda por elevados subsídios e 

expandiam a oferta de maneira desenfreada. 

Ademais, outra forma de garantir que seus interesses fossem atendidos era através da 

pressão exercida sobre o Estado, tradicionalmente feita no ambiente legislativo, com vários 

representantes do setor integrando o Congresso Nacional e pautando temas relevantes para a 

classe, porém, passando a contar também com manifestações mais explícitas, como no caso 

descrito anteriormente da Marcha da Produção, evento que foi inclusive de fundamental 

importância para a materialização dos objetivos do grupo. Após ter que acionar duas vezes o 

exército para controlar as manifestações em direção ao Palácio do Catete, o governo, 

preocupado com sua sustentação política, que dependia em grande medida do PSD, optou por 

uma saída conciliadora, permitindo a presença destes agentes no interior do Instituto 

Brasileiro do Café, nomeando inclusive Renato Costa Lima, ex-presidente da SRB, como 

presidente do órgão, que contaria ainda com diversos membros de sua entidade na Junta 

Administrativa do IBC.  
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Esta nova composição do instituto, característica de um arranjo neocorporativo, 

garantiu que políticas de interesse do grupo fossem atendidas mesmo em meio aos problemas 

econômicos que enfrentava o país no período. A explicação para isto se dá pelo fato de que, 

seguindo a própria lógica neocorporativa, ambos os agentes se beneficiaram da interação 

construída no interior do IBC, com os produtores mantendo os elevados ganhos financeiros 

enquanto o governo se beneficiava das divisas geradas pela exportação de café para dar 

seguimento ao processo de industrialização, que demandava elevado volume de importação 

de insumos industriais e máquinas.  

A manutenção do favorecimento aos produtores neste cenário resultou em um esforço 

fiscal homérico por parte do governo, que optou por manter as benesses destinadas aos 

cafeicultores mesmo em um momento em que o país se viu apertado pelo Fundo Monetário 

Internacional para a realização de um severo ajuste fiscal, além da aceleração inflacionária 

exponencial, que tinha como subproduto o encarecimento especialmente dos produtos 

alimentícios, dificultando ainda mais a situação da classe mais pobre do país. 

Não obstante, questões como a não realização de reformas de base, que incluía uma 

reforma agrária distributiva e a extensão de direitos trabalhistas aos camponeses, além da 

facilitação da importação de fertilizantes químicos e maquinário agrícola, como tratores e 

colheitadeiras - que praticamente não foram produzidos por indústrias nacionais neste período 

em função da incapacidade de incorporação de tecnologia por parte do setor industrial 

nacional-, dão mais amostras do quão beneficiados foram estes agentes durante o período, que 

ainda assim, como visto durante boa parte do presente trabalho, reclamavam de descaso por 

parte do governo e da má remuneração pelo “duro” trabalho que faziam. 
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