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Prefácio 

A Bridgewater Associates LP, fundada por Ray Dalio, é o maior 
fundo de hedge do mundo. O Daily Observations é a principal 
publicação de pesquisa da Bridgewater. Este relatório sobre o 
fenômeno do Populismo, após a eleição de Donald Trump, em 2016, 
foi preparado por Ray Dalio, Steven Kryger, Jason Rogers e Gardner 
Davis. Ele só circula para fins informativos e educacionais. Com este 
propósito de ampliar o círculo informativo e educacional para a língua 
portuguesa, eu o traduzi. 

Ele tem importância política na conjuntura vivenciada 
atualmente no Brasil. Necessitamos conhecer as experiências tanto 
do populismo de direita, quanto do populismo de esquerda, para não 
repetir erros políticos e econômicos já cometidos em outros países. 

Embora ele trate de catorze casos de populistas em dez países, 
listados abaixo, traduzi apenas o caso de Franklin Roosevelt dos 
Estados Unidos e tampouco traduzi os casos da Inglaterra, da França 
e da Nova Zelândia, reduzindo aos oito casos mais proeminentes. Uns 
foram escolhidos pela importância histórica nos impactos políticos e 
na retomada de crescimento após uma Grande Depressão, nos casos 
dos anos 30s, detonadores da II Guerra Mundial. Outros foram 
traduzidos por serem populistas de esquerda e, em especial, dois 
vizinhos ao Brasil, nos casos da Argentina e da Venezuela. 

!  
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No original, os coautores resumiram esses catorze casos em 
cerca de 55 páginas. O que se segue é um exame de 8 desses 14 
populistas listados acima, em pouco mais de 80 páginas com letras e 
espaço entre linhas maior, inclusive os numerosos (e preciosos) 
gráficos com o contexto macroeconômico. 

Este texto, ao mesmo tempo, é muito longo e muito curto. É 
muito longo por estar acima do desejado ler, rapidamente, por muitos 
leitores. É muito curto porque descrever carreiras de várias décadas 
de grandes figuras históricas em uma média de sete páginas para 
cada é reducionista na transmissão da sua importância.  

Se você acha ser demais, os coautores recomendam ler o 
modelo populista arquetípico e escolher as experiências específicas 
nas quais você está interessado a conhecer. Para ajudá-lo, o sumário 
fornecido acima possui hiperlinks para facilitar o acesso à página de 
cada qual. É um texto sintético para popularizar o conhecimento e 
motivar o aprofundamento com outras leituras. 

Antes, neste prefácio, vou sumarizar alguns conceitos básicos 
para ajudar a leitura e não polemizar com a classificação de 
populistas para alguns regimes. Apoio-me em consulta ao Dicionário 
de Política, organizado por Norberto Bobbio. 

Sob o rótulo de populismo, o pensamento político tem 
caracterizado manifestações onde o povo estabelece conexão direta 
com uma liderança, desestabilizando a democracia representativa. A 
flexibilidade com a qual o conceito é aplicado a situações as mais 
contraditórias, tanto à direita, como à esquerda, revela a dificuldade 
de entender o que é o populismo. 

Populistas são as fórmulas políticas cuja fonte principal de 
inspiração e referência constante é “o povo”. Este é considerado, 
irrealisticamente, como um agregado social homogêneo e como 
exclusivo depositário de valores positivos, específicos e permanentes. 

As definições do populismo se ressentem da ambiguidade 
conceitual envolvida no próprio termo “povo”. Ele é tomado como 
mito em nível lírico e emotivo. Aqui, a virtude residiria só no “povo 
autêntico”, supostamente, aquele da maioria relativa de votos válidos 
em uma eleição circunstancial, e nas suas tradições coletivas, 
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interpretadas, de maneira subjetiva e estática, pelos valores 
conservadores do líder messiânico. 

O populismo abstrai as classes. Para ele, a divisão é entre o 
povo e o “não-povo”. Este é representado, ao gosto do líder, por uma 
elite intelectual cosmopolita ou por uma elite plutocrática como a 
casta da oligarquia governante brasileira. Também pode incluir 
frações das próprias massas populares como os movimentos de 
classe, julgados portadores de ideologias ou de valores estranhos, 
incongruentes com os valores genuínos da tradição popular 
autóctone, conforme o julgamento parcial e anacrônico do líder 
anticomunista (re)formado durante a “Guerra Fria”. 

Ele dá preeminência à fé sobre a razão em suas premissas. Ele 
se torna messiânico em seus modos de ação, defendendo 
pressuposta pureza popular dos crentes submissos a sabidos-
pastores e buscando sua sobrevivência ou preservação em formas 
carismáticas.  

Confabula com ardil pelo aparecimento de um imaginário 
inimigo para atacá-lo. Adota o clientelismo fiel, tipo “ou está comigo 
sem nenhuma contestação ou não é amigo – e, portanto, inimigo – 
por demonstrar sentimento de deslealdade”. Apronta ciladas para o 
teste desse comportamento individual. Age utilizando-se de intriga. 

Demanda a expulsão radical do sistema político e social daquilo 
não identificado por eles como povo, como fosse um germe 
parasitário e corruptor. Daí a presença pública ou latente de uma 
constante feição racista. A discriminação está voltada contra certas 
categorias econômicas (“professores, jornalistas”) e culturais 
(“artistas”) ou então adota um “racismo de tipo ideológico”: o velho 
anticomunismo, atualizado como antipetismo. 

O populismo inclui quase todos, se não todos os fascismos. 
Porém, não é possível excluir do seu âmbito, apesar da polêmica 
populista contra a democracia formal republicana, movimentos 
democráticos, além de pacifistas (gandhismo) e coletivistas 
(stalinismo). 

O fascismo pode ser considerado como uma variante agressiva 
do populismo e este, em seu sentido estrito, como uma versão 
pacífica e asséptica do fascismo. Com o militarismo e o fascismo, o 
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populismo partilha, fundamentalmente, da mesma falta de 
organização ideológica do ecletismo.  

Despreza a ordem constituída e as formulações ideológicas 
como “intelectualismo da elite”. Por isso, ele apresenta sua 
contestação do sistema republicano estabelecido como fosse uma 
contra-ideologia. 

O militarismo populista adota o conceito do “exército como 
povo armado” – e pior, defende o armamentismo para as famílias 
brasileiras. O “povo dos militares” parece ser “o povo eleito” da hora 
para obter vantagens corporativas. 

O apelo à força regeneradora do mito — e “o mito do povo” é o 
mais funcional na luta pelo poder político — está latente e pronto a 
materializar-se nos momentos de crise econômica e política. É típico 
de períodos de transição histórica, particularmente, na fase difícil de 
adaptação social aos processos de industrialização e, agora, de 
desemprego tecnológico provocado por automação e robotização. 

Por fim, dado o momento brasileiro, devemos entender o 
populismo militar poder se degenerar em fascismo, um sistema 
autoritário de dominação caracterizado por:  

1. monopolização da representação política, em geral, por parte 
de um partido único de massa, hierarquicamente organizado;  

2. ideologia fundada no culto do líder carismático e demagogo, na 
exaltação da coletividade nacional, no desprezo dos valores do 
individualismo liberal e no ideal da colaboração de classes, em 
oposição frontal ao socialismo e ao comunismo, dentro de um 
sistema de tipo corporativista integrado verticalmente;  

3. objetivo de expansão de território, a alcançar em nome da luta 
das nações pobres contra as potências plutocráticas;  

4. mobilização das massas, para seu enquadramento em 
organizações tendentes a uma socialização política planificada, 
funcional ao regime;  

5. aniquilamento das oposições, mediante o uso da violência e do 
terror;  
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6. aparelho de propaganda, baseado no controle das informações 
e dos meios de comunicação de massa;  

7. crescente dirigismo estatal, no âmbito de uma economia 
mantida, fundamentalmente, com propriedade privada;  

8. lógica totalitária, com tentativa de integrar nas estruturas de 
controle do partido ou do Estado a totalidade das relações 
econômicas, sociais, políticas e culturais. 

De todas as características dos populistas do passado, o atual 
populismo de extrema-direita no Brasil preenche três condições 
socioeconômicas e políticas – economia em Grande Depressão, 
elevada desigualdade de renda e riqueza, paralisia política com 
fragmentação partidária. Visa também três metas políticas habituais: 
ataque ao establishment político, fortalecimento do Poder Executivo 
ou não aceitação da democracia republicana.  

Ainda não atacou as grandes corporações empresariais e 
bancos, nem se definiu como nacionalista e nem fechou as fronteiras 
aos imigrantes estrangeiros e ao capital externo. Quem sobreviver, 
verá... 

Antifascismo é toda a filosofia, teoria ou prática ativista, cívica 
ou política oposta ao fascismo, incluindo o combate ao neonazismo e 
a qualquer ideologia de supremacia branca, xenófoba e de extrema-
direita. Antifa se refere a indivíduos e grupos dedicados a combater o 
fascismo. 

Antifa 

Junho de 2020 
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Introdução 

Este relatório – Populismo: o Fenômeno – é um exame do 
fenômeno político do populismo: como ele normalmente germina, 
cresce e segue seu curso. 

O Populismo não é bem compreendido porque, nas últimas 
décadas, tem sido pouco frequente nos países emergentes, embora 
tenha tido a Venezuela de Chávez e as Filipinas de Duterte, e 
praticamente inexistente em países desenvolvidos. 

É um desses fenômenos a ocorrer, em grande parte, uma vez 
na vida de uma geração – como pandemias, depressões ou guerras. 
A última vez quando existiu como uma força importante no mundo foi 
na década de 1930. A maioria dos governos se tornou então 
populista. No ano de 2016, devido à eleição de um populista de 
direita nos Estados Unidos, emergiu novamente como uma força 
importante. 

Para ajudar a entender como o nível de apoio populista hoje se 
compara ao populismo no passado, Ray Dalio e sua equipe de 
pesquisa criaram um índice da parcela de votos recebidos por 
partidos ou candidatos populistas ou anti-establishment nas eleições 
nacionais, para todos os principais países desenvolvidos (abrangendo 
EUA, Reino Unido, Japão, Alemanha, França, Itália e Espanha) desde 
1900, ponderando os países por sua participação populacional. 
Procuraram identificar partidos ou candidatos cujo ataque ao 
establishment político ou corporativo se transformou em sua principal 
causa política.  

Obviamente, o exercício é inerentemente áspero, portanto, não 
aperte demais os olhos em determinadas manobras. Mas as 
tendências gerais são claras. O populismo tem se espalhado nos 
últimos anos e está atualmente em seu nível mais alto, desde o final 
da década de 1930, embora a ideologia atual dos populistas, por 
enquanto, seja muito menos extremista em comparação com aquela 
do “ovo-da-serpente”. 
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* O ponto mais recente, no gráfico acima, inclui casos como Trump nos Estados 
Unidos, UKIP no Reino Unido, AfD na Alemanha, Frente Nacional na França, 
Podemos na Espanha e Movimento de Cinco Estrelas na Itália. Não inclui 
grandes populistas de países emergentes, como Erdogan na Turquia ou Duterte 
nas Filipinas.  

No restante do estudo, analisam os populistas do passado e não 
os atuais no cargo de Chefe de Estado, para estudar o fenômeno, 
porque as histórias de populistas atualmente no poder, ou 
possivelmente chegando ao poder, ainda estão sendo escritas. Por 
exemplo, embora considerassem Donald Trump um populista, tinham 
ainda mais perguntas, em 22 de março de 2017, em lugar de 
respostas sobre ele. Usaram esses estudos de casos para avaliá-lo, 
vendo se ele seguiria um caminho arquetípico ou se ele se desviaria 
do populismo. 

Dada a extensão do fenômeno do Populismo agora, ele 
certamente desempenhará um papel maior na formação da política 
econômica. De fato, o papel do populismo na definição das condições 
econômicas, provavelmente, será mais poderoso em lugar de 
políticas monetárias e fiscais clássicas, bem como terá uma grande 
influência na administração de dívidas públicas. Também será 
importante saber como, provavelmente, impulsionarão as relações 
internacionais.  

Exatamente quão importante seria essa mudança política os 
autores ainda não podiam dizer. Aprenderiam muito mais nos anos 
seguintes a respeito dos populistas eleitos para cargo presidencial. 
Sinalizariam o quão classicamente seriam ou não semelhantes aos do 
passado. Várias eleições em diversos países levaram a eles 
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assumirem o cargo de chefe de Estado – e imaginar “falar em nome 
do povo”. 

De qualquer forma, pensavam ser hora de aprimorar seus 
entendimentos sobre populismo e observar suas características 
centrais. Embora não sejam especialistas em Ciência Política, queriam 
compartilhar essa pesquisa para entender o fenômeno. 

Neste relatório, Ray Dalio e equipe descreveram o que viram 
como o modelo populista arquetípico, criado por meio de estudos de 
14 líderes populistas do passado em 10 países diferentes. Dessa 
forma, puderam mostrar suas semelhanças e diferenças. Embora não 
haja dois casos idênticos, a maioria dos casos é semelhante a ponto 
de parecer existir uma espécie de “Manual Populista”.  

Ao conhecer bem esses casos históricos, poderiam comparar a 
evolução dos casos contemporâneos com os do passado, tanto para 
entender melhor o fenômeno, quanto para visualizar (e antecipar em 
posicionamentos financeiros) melhor como ele poderia se 
desenvolver. 

Modelo Populista Arquetípico 

O Populismo é um fenômeno político e social possível de surgir 
quando o homem comum está farto de:  

1) a concentração de riqueza e oportunidades,  

2) as ameaças culturais percebidas por emergirem pessoas com 
valores diferentes no país, 

3) as “elites do establishment” em posições de poder, e  

4) o governo não estar trabalhando efetivamente para ele.  

Esses ressentimentos levam o agrupamento de indignados a 
colocar líderes fortes no poder. Líderes populistas adotam, 
tipicamente, uma atitude de contínuo confronto em vez de ser 
colaborativa. São exclusivos em vez de inclusivos. Como resultado, 
ocorrem conflitos entre facções opostas, geralmente, a esquerda 
progressista versus a direita conservadora, tanto dentro do país, 
quanto contra outros países. Esses confl itos se tornam 
progressivamente mais auto reforçadores. 
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Dentro dos países, os conflitos costumam levar a desordens, 
por exemplo, com greves e protestos. Provocam reações mais fortes 
e crescente pressão para recuperar com mais força a ordem e o 
progresso, suprimindo o outro lado. Buscam influenciar e até tomar o 
controle da mídia. Normalmente, o ataque à liberdade de expressão 
se torna um aspecto importante dos conflitos.  

Em alguns casos, esses conflitos levaram a guerras civis. Tais 
conflitos levaram várias democracias a se tornarem ditaduras com o 
argumento de trazer ordem à desordem resultante desses conflitos.  

Entre países, os conflitos geralmente ocorrem porque:  

1) as atitudes dos líderes populistas são mais conflituosas em 
lugar de ser cooperativas e  

2) conflitos com outros países ajudam a unificar o apoio à 
liderança em seus países. 

O Populismo é uma rebelião do homem comum contra as elites 
e, em certa medida, contra o sistema estabelecido. A rebelião e o 
conflito ocorrem em graus variados. Às vezes o sistema a domina e 
às vezes o sistema se rompe. Se flexibiliza ou quebra em resposta a 
essa rebelião e conflito depende de quão flexível e bem estabelecido 
o sistema complexo é. Parece também depender de quão razoável e 
respeitoso com o sistema são os populistas de posse do poder 
central. 

Ao monitorar o desenvolvimento inicial dos regimes populistas, 
a coisa mais importante a se observar é como o conflito é tratado:  

1) se as forças opostas podem coexistir para progredir ou  

2) se cada vez mais desejam “ir à guerra”, para ferir ou matar um 
ao outro, e superar o impasse. 

As políticas econômicas populistas clássicas incluem 
protecionismo, nacionalismo, construção de infraestrutura, aumento 
dos gastos militares, maiores déficits orçamentários e, muitas vezes, 
controles de capital. Hoje, volta uma postura contra a globalização. 

No período entre as duas grandes guerras mundiais, isto é, 
entre as décadas de 1920 e 1930, a maioria dos principais países foi 
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varrida por Populismo. Ele dominou a história do mundo acima de 
qualquer outra força. Os ressentimentos mencionados anteriormente 
do homem comum colocaram no poder líderes populistas em todos os 
principais países, exceto nos Estados Unidos e no Reino Unido, 
embora os autores considerassem Franklin D. Roosevelt um “quase 
populista”, pelos motivos descritos adiante.  

Desordem e conflito entre a esquerda e a direita, por exemplo, 
greves interruptoras das operações econômicas, políticas destinadas 
a minar a oposição e a imprensa, etc., levou as democracias da Itália, 
Alemanha, Espanha e Japão a escolher ditaduras fascistas, porque a 
tomada de decisão coletiva ou inclusiva foi percebida como tolerância 
a comportamentos de quebra da ordem. Assim, os líderes 
autocráticos receberam poderes ditatoriais para tomar o controle.  

Em alguns casos, como na Espanha, conflitos entre os de 
ideologias conflitantes levaram à guerra civil. Nos EUA e no Reino 
Unido, líderes populistas proeminentes emergiram como figuras 
nacionais (Oswald Mosley, Padre Charles Coughlin, Huey Long), 
embora não tenham sido capazes de assumir o controle dos principais 
partidos. 

Em resumo, o Populismo é... 

• poder para o homem comum… 

• ... através da tática de atacar o establishment, as elites e os 
poderosos... 

• ... provocado por lacunas de riqueza e oportunidade, xenofobia 
e pessoas fartas do governo sem estar funcionando 
efetivamente em seu favor, o que leva a: 

• … o surgimento de um líder forte com promessa de servir o 
homem comum e fazer o sistema funcionar mais eficientemente 
com… 

• ...protecionismo ... 

• ... nacionalismo... 

• ... militarismo... 

• … maior conflito e… 
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• … maiores tentativas de influenciar ou controlar a mídia. 

A tabela mostrada imediatamente abaixo mostra os principais 
políticos populistas do período entre guerras e quais características 
compartilhadas por eles: 

!  

Outros populistas icônicos de outros tempos e as características 
compartilhadas: 

!  

Na maioria das vezes, os padrões populistas ficam claros, por 
exemplo, os conflitos nos países se intensificaram, embora eles se 
desenrolassem de maneiras um pouco diferentes e em graus variados 
nos diferentes casos. 
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Populistas do Período entre Guerras (1920-30s) 

Antes de investigar esses casos, os coautores alertam: o 
Populismo do período entre guerras chegou em um momento de 
crises da dívida, devido ao pagamento do ônus da guerra pelos 
derrotados. Elas induziram depressões econômicas. Portanto, não fica 
claro quanto das más condições econômicas desse período foi o 
resultado das crises da dívida e o quanto elas foram devidas a 
políticas populistas como o protecionismo. 

Conforme explicado nos relatórios anteriores da Bridgewater, 
há várias semelhanças entre as condições econômicas atuais e as 
ocorridas em meados da década de 1930, por exemplo:  

1. níveis relativamente altos de dívida,  

2. altos níveis de monetização da dívida por Banco Central,  

3. taxas de juros quase zero,  

4. grandes desigualdades de riqueza, etc.  

Há também diferenças importantes, por exemplo, dessa vez, a 
monetização da dívida veio mais rápido, levando a condições 
econômicas menos ruins. Há também uma história mais longa de 
instituições democráticas. 

Por essas razões, embora os casos populistas da década de 
1930 sejam análogos aos de hoje, é provável os de hoje serem 
menos extremos. 

Ao mesmo tempo, os coautores não estão sugerindo os 
populistas no cargo hoje seguirão inapelavelmente os passos 
daqueles na década de 1930. Estão dizendo ser importante ter em 
mente esses casos e o modelo arquetípico para acompanhar se eles 
os repetem ou não. 

Identificam os casos populistas da década de 1930, 
identificando aqueles aderentes a “uma doutrina política crítica às 
pessoas comuns serem exploradas por uma elite privilegiada e com a 
intenção de resolver esse problema”.  
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Embora existam diferenças significativas nas histórias desses 
populistas, muito diferentes ideologias, contextos, níveis de poder 
alcançados etc., eles também têm muito em comum. Daí houve a 
possibilidade de deduzir um modelo arquetípico populista. 

De um modo geral, esses populistas se aproveitaram da 
confluência de várias características da época: 

• as fracas condições econômicas deixaram as pessoas 
desiludidas com os partidos no poder. 

• uma recuperação desigual onde a elite era vista como próspera, 
enquanto o homem comum estava lutando muito sem sair do 
lugar. 

• conflito político ou formulação de políticas ineficazes, impedindo 
a ação ousada vista como necessária pelas pessoas comuns. 

• sensação na maioria da população de um país de os 
estrangeiros ou jovens rebeldes não compartilharem a mesma 
origem / etnia / religião, e estarem ameaçando seus valores 
conservadores e o modo de vida tradicional. 

Onde os populistas obtiveram alguma medida de sucesso, no 
caminho de obtenção de poder, eles se recusaram a se juntar a 
coalizões ou apoiar as políticas governamentais. Tornavam ainda mais 
difícil o impasse por fazerem campanha contra as políticas anticíclicas 
capazes de impulsionar a economia fraca. Isso, por sua vez, tendia a 
aumentar o apoio aos populistas. Dessa forma, um aumento no 
populismo pode ser auto reforçador. 

Embora suas ideologias políticas variem, os populistas dos anos 
30 compartilharam a maioria dessas crenças e objetivos políticos: 

• eles se alinharam com “o povo” ou “o homem comum”. 

• eles eram anti-establishment e atacaram os interesses 
dominantes de governo, corporações, indivíduos ricos, etc., 
chamando-os de “elites impopulares” por falharem com o povo. 

• eles procuraram minar essas elites em favor de outras pessoas, 
por exemplo, defendendo a redistribuição da riqueza ou a 
nacionalização da indústria. 
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• eles eram fortemente nacionalistas e mantinham a unidade 
nacional como um objetivo principal. 

• detestavam o debate e o desacordo inerentes à democracia e 
procuravam fortalecer o Poder Executivo, usando “táticas de 
braço forte” para impedir os outros Poderes (Judiciário e 
Legislativo) o atrapalharem e, em casos mais extremos, 
minavam a democracia. 

• eles tendiam a ser antiglobalização, anticomércio internacional 
e anti-imigração.  

Eles, frequentemente, criticaram a influência estrangeira em 
seus países. Isso geralmente se traduzia em hostilidade para com 
outros países. Levou esses países a adotarem também extremos 
políticos em suas reações protecionistas. 

Os conflitos entre facções se tornaram cada vez mais intensos, 
levando a um grande obstrucionismo, repressões à oposição e 
censura à mídia livre, etc. Emergiu então uma liderança mais 
autocrática.  

Aqueles países com normas mais fracas ou história mais curta 
de instituições democráticas foram os mais rápidos a se afastar da 
democracia em direção à ditadura militar. 
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Populismo nos Anos 30 

1. Populismo Liberal nos Estados Unidos: Roosevelt 

Enquanto o Populismo era uma força nos EUA, alguns diriam 
Roosevelt ser um populista da esquerda, porque suas políticas eram 
populistas e bastante extremas para a época, embora muito menos 
em retrospecto histórico. Ray Dalio e equipe de pesquisa consideram 
ele um “quase populista”. Os casos mais clássicos são aqueles 
ocorridos na Europa nos anos 30, analisados adiante. 

Contexto Econômico e Político 

Na década de 1930, os EUA viram populistas emergirem de 
todos os lados do espectro político - Huey Long foi um populista da 
esquerda extremista, o padre Coughlin mostrou inclinações fascistas 
e FDR era um populista do centro-esquerda, dependendo da própria 
perspectiva. 

Antes de analisá-los, os pesquisadores transmitem o contexto 
econômico / social da década de 1930. Não é coincidência o 
populismo ter surgido então. A Grande Depressão, começando no fim 
de 1929 e atingindo o fundo em 1933, criou condições sociais 
extremamente dolorosas. Levaram as pessoas comuns a culpar os 
políticos do establishment e buscar respostas fora do mainstream 
político. Nos dez anos anteriores, grande parte do mundo 
desenvolvido viu a mesma dinâmica – o fim de um super-ciclo da 
dívida – se repetindo, embora não tão severamente.  

Os gráficos a seguir transmitem a sequência aproximada de 
eventos. Resumidamente, a analogia com a última crise (2008) é a 
seguinte: 

1. limites da dívida atingidos no topo da bolha, causando o pico da 
economia e dos mercados (1929 e 2007); 

2. as taxas de juros atingem zero em meio à depressão (1932 e 
2008); 

3. começa a impressão de dinheiro, dando início a uma bela 
desalavancagem (1933 e 2009); 
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4. o mercado de ações inicia uma recuperação de "ativos 
arriscados" (1933-1936 e 2009-2017); 

5. a economia melhora durante uma recuperação cíclica 
(1933-1936 e 2009-2017); 

6. o Banco Central aperta um pouco, resultando em uma crise de 
auto reforço (1937). 

!  

O governo de Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), 
inaugurado em 4 de março de 1933 nas profundezas da depressão, 
projetou:  

1. grande transferência de riqueza através da impressão de 
moeda,  

2. depreciação do dólar,  

3. grandes déficits fiscais para financiar grandes programas de 
gastos para criar empregos, e  
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4. grandes reduções de dívida, por exemplo, revogando “cláusulas 
de ouro” em contratos privados, o que teria obrigado devedores 
a pagar em ouro em vez de usarem dólares depreciados.  

Estes foram movimentos bastante clássicos por populistas de 
esquerda. 

Enquanto a recuperação começou em 1933, os gráficos 
macroeconômicos obscurecem o fato de as condições terem 
permanecido terríveis por anos para o americano médio. Assim como 
hoje, a desigualdade nos EUA, tanto de renda quanto de riqueza, 
aumentou substancialmente, atingindo o pico no início da década de 
1930 e permanecendo elevado durante grande parte da década. 
Então, os 10% do topo da pirâmide ganhavam 45% de renda 
(comparado a 50% hoje) e possuíam 85% da riqueza (superior aos 
75% possuídos hoje). 

No entanto, na década de 1930, a taxa de desemprego era 
muito acima da de hoje. Então, como agora, surgiram cruzadas 
contra os interesses dos ricos ou das grandes corporações, 
defendidas contra os bancos e a favor da redistribuição da riqueza. 

!  

Os populistas de direita da época eram xenófobos, porque a 
parcela da população estrangeira era relativamente elevada como 
resultado da imigração muito forte na virada do século. A abertura 
aos imigrantes foi em grande parte fechada pelas reformas na 
imigração realizadas em 1924.  

Ainda assim, os imigrantes eram um bode expiatório pronto 
para problemas domésticos. Por exemplo, Padre Coughlin era um 
isolacionista e atacou os judeus, um dos maiores grupos de 
imigrantes da época.  
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Notavelmente, a população nascida no exterior estava perto dos 
picos máximos no início de 1900, como resultado do aumento 
constante da imigração nas décadas anteriores (o gráfico à direita 
mostra apenas a imigração legal). 

!  

Ascensão ao Poder 

As condições econômicas depressivas levaram Roosevelt a fazer 
campanha em um “New Deal” para substituir a velha maneira de 
Herbert Hoover fazer as coisas. Ele prometeu grandes mudanças e foi 
eleito pelos pobres e pelos trabalhadores organizados em sindicatos 
para fazer essas mudanças. Ele venceu de maneira avassaladora em 
1932, conquistando 42 dos 48 estados e com 57% dos votos 
nacionais. 

Populistas como Long e Padre Coughlin apoiaram a primeira 
candidatura de Roosevelt à presidência. Ele abraçou a retórica 
populista ainda mais nas eleições subsequentes, enfatizando a luta 
entre "o cidadão americano" e a “tirania econômica” de uma 
“ditadura industrial” e seguindo várias políticas populistas. 

Embora ele não tenha vindo de fora do establishment político 
por ter sido eleito governador de Nova York como democrata e ter 
sido candidato dos democratas a vice-presidente, em 1920, as 
políticas finalmente implementadas eram de natureza populista. 

Principais Políticas 

Após a eleição, Roosevelt imediatamente desvalorizou o dólar 
para produzir alívio da dívida e implementou uma varredura em 



!  21

reformas institucionais em uma escala sem precedentes. As políticas 
do New Deal procuravam combater a depressão econômica através 
de uma vasta expansão do papel do governo e apoio a trabalhadores, 
devedores e desempregados: 

1. criou seguro social e seguro-desemprego;  

2. aumentou a regulamentação financeira;  

3. criou grandes programas governamentais capazes de 
empregarem diretamente pessoas;  

4. fortaleceu os direitos trabalhistas;  

5. projetou grandes reduções de dívida com benefícios dos 
devedores às custas dos credores;  

6. criou uma agência para ajudar os mutuários inadimplentes; 

7. criou agências federais para apoiar empréstimos hipotecários; 

8. financiou seus programas de gastos em parte por meio de 
expansão do déficit público, em vez de aumentar a tributação, 
contribuindo para o impulso fiscal da economia. 

Ao contrário de outros populistas, ele procurou reduzir tarifas e 
reverter políticas protecionistas. O protecionismo foi adotado, na 
década de 1920, em resposta às lutas dos agricultores americanos 
contra dívidas altas e baixas nos preços de commodities.  

A pressão pelo protecionismo tornou-se uma questão central 
nas eleições de 1928 e, finalmente, resultou na tarifa Smoot-Hawley 
em junho de 1930. Ela aumentou as tarifas de mais de 20.000 bens e 
é amplamente considerado o maior passo contra o livre comércio na 
história americana moderna.  

Quando Roosevelt foi eleito, em 1932, as guerras comerciais 
resultantes da Smoot-Hawley afetavam a economia americana. O 
Congresso autorizou Roosevelt a reverter as tarifas quando outros 
países concordaram em fazer o mesmo. 

No período entre guerras, Roosevelt foi mais intervencionista 
em assuntos externos em relação aos seus antecessores recentes. 
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Os EUA permaneceram tecnicamente neutros na geopolítica 
internacional, durante a década de 1930. Mas eles expandiram 
bastante suas vendas de equipamentos militares para os países 
aliados através da política de “dinheiro e transporte” em 1939 e 
através da Lei Lend-Lease em 1941.  

Roosevelt também assumiu o objet ivo de deter o 
expansionismo militar do Japão através da adoção de políticas 
comerciais mais restritivas contra o país. Esta retaliação fortaleceu o 
projeto dos militares radicais no Japão no sentido de escalar o 
conflito.  

O embargo de petróleo, ordenado por Roosevelt entre 
1940-1941, forneceu a desculpa para os militares japoneses 
assumirem o controle total da política externa de seu governo e deu a 
pressão política estimulante do ataque japonês a Pearl Harbor. Foi um 
exemplo clássico de dependendo de quão mais agressivas são as 
relações externas mais elas podem capacitar outros líderes ocupantes 
do poder para assumirem posições mais extremas em geopolítica 
internacional. 

Também vale ressaltar, na década de 1930, os EUA já terem se 
fechado em grande parte suas fronteiras aos imigrantes, então, a 
imigração não foi um grande problema durante a Grande Depressão. 
Na década de 1920, o sentimento anti-imigrante levou à aprovação 
da Lei Nacional das Origens em 1924, ampliada em 1929. Ela limitava 
o número de imigrantes autorizados a entrar nos EUA a cada ano, 
estabelecia cotas de imigração para certas regiões e criava a Patrulha 
de Fronteira para reprimir a imigração ilegal. A imigração na década 
de 1930 havia declinado em mais de 90% em comparação com o pico 
no início de 1900. 

Com o tempo, Roosevelt expandiu sua base de apoio, 
posicionando os Democratas como membros de um “partido ônibus”. 
Assim, alienou os populistas de esquerda mais ideológicos. Além 
disso, ele trouxe novos eleitorados para seu rebanho (“gado” no 
Brasil), incluindo progressistas ocidentais, intelectuais, agricultores 
rurais e minorias étnicas, normalmente, apoiadoras dos Republicanos. 
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Citações relacionadas ao Populismo de Roosevelt 

•  “Os mercadores fugiram de seus altos postos no templo de 
nossa civilização. Podemos agora restaurar esse templo às 
verdades antigas.” (1933) 

•  “O povo dos Estados Unidos não falhou. Em sua necessidade, 
ele concedeu um mandato a quem quer ação direta e vigorosa. 
Ele pediu disciplina e direção sob liderança. Ele me fez o 
presente instrumento de seus desejos.” (1933) 

•  “Para muitos de nós, a igualdade política, uma vez conquistada, 
não tem sentido diante da situação de desigualdade econômica. 
Um pequeno grupo concentrou em suas próprias mãos um 
controle quase completo sobre a propriedade das outras 
pessoas, dinheiro de outras pessoas, trabalho de outras 
pessoas, vida de outras pessoas. Para muitos de nós, a vida 
não é mais livre; a liberdade não é mais real; os homens não 
podem mais seguir a busca da felicidade. Contra uma tirania 
econômica como essa, o cidadão americano pode apelar apenas 
ao poder organizado do governo. O colapso de 1929 mostrou a 
realidade da Era do Despotismo. A eleição de 1932 foi mandato 
do povo para acabar com isso.” (1936) 

•  “As horas trabalhadas por homens e mulheres, os salários 
recebidos, as condições de seu trabalho – tudo isso tinha 
perdido o controle do povo e foi imposto por essa nova ditadura 
industrial. A poupança da família média, o capital do pequeno 
empresário, os investimentos destinados a idosos, todas essas 
reservas foram ferramentas usadas para a nova casta 
econômica aprofundar a apropriação de dinheiro de outras 
pessoas. Os que cultivavam o solo não colhiam mais as 
recompensas às quais tinham direito. A pequena medida de 
seus ganhos foi decretada por homens habitantes em cidades 
distantes.” (1936) 
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2. Populismo Fascista na Itália: Mussolini 

Benito Mussolini chegou ao poder um pouco antes de outros 
líderes, cujos casos foram estudados, em 1922. Ele ganhou poder 
pela força e não pela cédula colocada em urna eleitoral. Ele se 
aproveitou um ambiente semelhante ao vivido por outros populistas – 
conflitos sociais, economia fraca e líderes ineficazes – e ele também 
inspirou a política a ser seguida por muitos deles.  

Antes de sua ascensão ao poder, más condições econômicas 
haviam levado a ataques generalizados a patrimônio público, 
tomadas de fábricas e agitação social. Os líderes democraticamente 
eleitos da Itália não conseguiam resolver esses problemas porque o 
quadro político-partidário se tornou fragmentado e instável.  

Mussolini prometeu transformar o caos e ineficiências em 
ordem e eficiência, para “fazer os trens chegarem no horário”. Com 
essas promessas, Mussolini conseguiu mobilizar um amplo conjunto 
de italianos descontentes e ofender a democracia da Itália para 
assumir o controle. Claro, muita coisa aconteceu no tempo desde 
quando se tornou primeiro-ministro, em 1922, até ser baleado e 
enforcado em 1945. O que se segue é apenas uma breve revisão. 

Contexto Econômico e Político 

Antes da Primeira Guerra Mundial, a economia da Itália ainda 
era predominantemente agrária. Os padrões de vida e a capacidade 
de produtiva ficaram para trás de países como a Alemanha e o Reino 
Unido. A guerra piorou as coisas.  

Após a guerra, a Itália experimentou uma desaceleração 
econômica substancial e inflação alta. O desemprego era alto devido 
à fragilidade econômica e à desmobilização do exército. Isso deixou 
muitos ex-soldados desempregados. Nos anos anteriores, os italianos 
em busca de encontrar trabalho, frequentemente, emigraram para os 
EUA, mas as leis de imigração norte-americanas recém restritivas 
fecharam esse caminho. 

Essas condições contribuíram para uma instabilidade trabalhista 
substancial. Os trabalhadores apreenderam fábricas, ocuparam terras 
e fizeram greves com frequência. 
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O governo eleito democraticamente não conseguiu resolver 
esses problemas. A política tinha sido especialmente ineficaz e 
instável, desde as eleições de 1919, nas quais os socialistas 
conquistaram mais assentos pela primeira vez sob um novo sistema 
de representação proporcional.  

Os socialistas não conseguiram formar uma coalizão governante 
e, durante os três anos seguintes, a Itália passou rapidamente por 
quatro primeiros-ministros diferentes, nenhum dos quais foi capaz de 
conter o aumento da instabilidade social. As greves e ocupações 
realizadas pelo crescente movimento dos trabalhadores desafiaram 
aos interesses de proprietários de terra e empresas. Após a revolução 
soviética, levantou receios de comunistas tomarem o poder.  

Enquanto isso, o sentimento nacionalista aumentou. Os 
nacionalistas, incluindo muitos soldados desempregados, achavam a 
Itália ter sido tratada injustamente nos assentamentos territoriais 
após a Primeira Guerra Mundial. 

Ascensão ao Poder 

A combinação de ressentimento nacionalista e condições 
domésticas caóticas criou uma excelente oportunidade para Mussolini 
galvanizar o apoio de ex-soldados desiludidos e de detentores de 
propriedades frustrados.  

O fascismo de Mussolini definiu-se em oposição ao socialismo e 
à elite política. Prometeu restaurar a Itália à sua glória passada 
através da expansão territorial. Ele acreditava a Itália precisar de 
“um homem implacável e enérgico o suficiente para fazer uma 
varredura para a limpeza política e lidar com os problemas sociais e 
econômicos da Itália” – e se ofereceu como tal homem.  

Juntamente com ex-soldados, Mussolini também apelou para as 
frustrações e medos dos italianos e da classe média e dos 
empresários, cansados das greves trabalhistas persistentes, tumultos 
e caos geral característicos no então governo socialista. Para essas 
pessoas, a estimulante oratória de Mussolini e a promessa de 
restaurar a ordem fizeram dele uma aceitável – e até desejável – 
alternativa ao status quo. 
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Enquanto inicialmente Mussolini buscava poder através do 
processo democrático, seu partido não se saiu bem em sua primeira 
eleição. Seu caminho final para o poder dependia da violência 
política. Ele estabeleceu uma força paramilitar de modo a reprimir 
violentamente os movimentos socialistas, as greves trabalhistas e 
tomar o controle, de fato, de grandes partes da Itália, especialmente 
o Norte mais industrializado.  

Em 1922, em resposta aos planos para uma greve geral, seus 
apoiadores organizaram o que mais tarde seria chamado de Marcha 
em Roma. Sua milícia ocupou áreas estratégicas do país e 30.000 
pessoas marcharam na capital. O rei, temendo uma guerra civil, 
pediu a Mussolini para formar um governo. 

Inicialmente, Mussolini formou um gabinete dentro da estrutura 
parlamentar existente, governando em coalizão com outros partidos. 
A transferência inicial de poder foi tolerada pelas elites empresariais e 
políticas.  

As elites empresariais pensaram Mussolini não ser uma grande 
ameaça e poderia ser manipulado – afinal, seus primeiros discursos 
tinham dobrado a aposta em um mercado livre. Enquanto isso, o rei e 
outros políticos pensavam: Mussolini operaria dentro da ordem 
política existente, ao invés de derrubá-la.  

No entanto, Mussolini logo mudou as leis eleitorais para 
favorecer seus partidários e facilitar a obtenção da maioria 
parlamentar, contornar os limites constitucionais de seu poder e 
manipular a mídia para propagar uma imagem de si mesmo como o 
salvador da Itália. Simultaneamente, seus aliados paramilitares 
continuaram sua campanha de violência política, intimidando ou 
assassinando seus detratores. Essas medidas permitiram-lhe alcançar 
a maioria parlamentar nas eleições de 1924. Em 1925, ele havia 
desmantelado amplamente as instituições democráticas da Itália e 
criado um Estado policial de partido único. 

Principais Políticas 

Os objetivos de Mussolini eram:  

1. transformar a Itália em um Estado industrializado moderno,  
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2. ampliar seu acesso a recursos estratégicos, e  

3. restaurar sua glória nacional, por exemplo, através da expansão 
territorial.  

Embora suas políticas econômicas iniciais tenham sido liberais 
(redução de impostos, corte de subsídios, tomada de medidas para 
atrair capital estrangeiro, privatizações), suas políticas econômicas 
evoluíram, ao longo do tempo, para envolver cada vez mais controle 
sobre a indústria privada. Partiu para o dirigismo da propriedade de 
grande parte da capacidade produtiva existente, dobrando as 
empresas para atender aos interesses do Estado.  

Mussolini descreveu suas políticas como “capitalismo de 
Estado”. Em 1934, afirmou: “três quartos da economia italiana... está 
nas mãos do Estado”. Para resumir algumas de suas políticas: 

•  Controle de empresas privadas: Mussolini preferia uma 
abordagem “corporativista” na qual o Estado exerceria controle 
pesado sobre a indústria, mas a propriedade real permaneceria 
inicialmente em mãos particulares. Para alcançar isso, ele 
buscou o controle político e burocrático das organizações 
trabalhistas e industriais, nacionalizando sindicatos e forçando 
empresas a se unirem a “sindicatos de empregadores” 
controlados pelo governo. Este determinava as principais 
decisões de produção e/ou investimento em cada setor. Mais 
tarde, durante a Grande Depressão, o governo assumiu 
diretamente muitas das grandes empresas da Itália. 

•  Pol í t icas protec ionistas: promulgou al tas tar i fas e 
regulamentações de importação destinadas a limitar os volumes 
de importação, liderou uma tentativa fracassada de tornar a 
Itália autossuficiente, aumentando a produção de grãos para 
substituir importações agrícolas, e aumentou bloco comercial 
como parte do comércio total, além de adotar controles 
eventualmente impeditivos dos italianos investirem no exterior. 

•  Políticas xenófobas: depois de estabelecer uma aliança com a 
Alemanha nazista, ele publicou um manifesto racista e 
legalmente proibindo os judeus participarem da economia e da 
maioria das formas de vida pública. 
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•  Mídia: Mussolini teve a mesma atitude em relação à mídia 
adotada em relação ao resto da economia. Seu papel seria 
servir aos interesses do Estado fascista italiano, e o Estado 
interviria para garantir esse ser o caso. Em consonância com 
isso, os editores de jornais foram nomeados pelo partido 
fascista, os jornalistas tinham de ser filiados como fascistas, e 
as autoridades locais tinham o poder de suprimir publicações. 
Jornais políticos rivais foram banidos e autores fora da linha 
oficial poderiam rapidamente ter seus trabalhos banidos 
também. Isso produziu uma cultura de ampla autocensura, 
onde quase todos se abstiveram de criticar o Estado por medo 
de retaliação. Além disso, o governo central assumiu uma 
intervenção direta ao decidir quais notícias seriam e não seriam 
cobertas, enviando regularmente diretrizes de censura para 
editores. Essas medidas transformaram as notícias em 
instrumentos na direção de propaganda do Estado fascista, 
inicialmente supervisionada pela Assessoria de Imprensa de 
Mussolini e, posteriormente, pelo recém-criado Ministério da 
Cultura Popular. 

•  Centralização do poder: ele proibiu todos os outros partidos 
políticos e aboliu a autonomia local, substituindo prefeitos e 
conselhos eleitos por nomeações realizadas pelo Senado 
italiano. 

•  Estímulo governamental: Mussolini gastou em obras públicas, 
educação e bem-estar social, incluindo grandes planos para 
modernizar a infraestrutura. 

•  Política externa muscular: Mussolini procurou restaurar 
parcialmente o Império Romano, reivindicando a retomada de 
partes do norte da África e dos Balcãs. Ele também financiou 
diretamente e forneceu treinamento e apoio para fascistas 
alemães e espanhóis.  

Embora ele fosse pessoalmente desprezador das teorias raciais 
nazistas, em sua retórica, Mussolini adotou o conceito expansionista 
alemão de Lebensraum para seu próprio Estado, justificando assim 
suas guerras na Líbia, Etiópia e mais tarde nos Bálcãs. O fascismo 
italiano tornou-se a fonte de inspiração para os outros grandes 
movimentos de extrema direita na Europa dos anos 30. 
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Economia, Mercados de Ativos e Riqueza 

As políticas de Mussolini tiveram impactos mistos na economia 
e nos mercados. Nos primeiros anos no poder, a transição da agitação 
trabalhista para a ordem e a busca de políticas de livre mercado 
contribuíram para a recuperação do crescimento em um clima de 
investimento positivo. As ações foram bem, subindo cerca de 70% 
em termos reais, de 1922 a 1924.  

No entanto, quando Mussolini estabeleceu controle total 
ditatorial em 1925 e começou a consolidar seu poder sobre a 
indústria, as ações em geral caíram. Seus programas de 
infraestrutura forneceram estímulos fiscais substanciais e seus 
programas sociais com redes de segurança estabelecidas se 
mostraram bastante úteis na Grande Depressão. Enquanto o 
crescimento estagnou, a contração econômica na Itália foi 
substancialmente menor se comparada à de seu país vizinho do bloco 
de padrão-ouro, a França. 

Após a ascensão inicial de Mussolini ao poder, não houve muita 
fuga de capitais e pouca emigração. Na realidade, a emigração 
desacelerou, enquanto a migração de retorno aumentou.  

Em contrapartida, anos depois, quando o contexto político-
econômico ficou sob pressão, durante a Grande Depressão, o governo 
começou a interferir mais significativamente nos mercados de ativos, 
impondo controles de capital e forçando a repatriação de ativos 
financeiros.  

Posteriormente ao restabelecimento do padrão-ouro, adotado 
em 1926, houve um dreno modesto, mas persistente, das reservas. 
Ela acelerou substancialmente após as desvalorizações da libra e do 
dólar americano no início dos anos 30.  

Em resposta, em 1934, a maioria das transações com moedas 
estrangeiras foram proibidas (com exceção de financiamento 
comercial e transações para viagens ao exterior), assim como a 
compra de títulos estrangeiros. Bancos e empresas foram obrigados a 
vender todos os seus ativos estrangeiros ao governo, incluindo 
pagamentos cambiais recebidos por transações comerciais anteriores.  
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Em 1936, o governo forçou todos os italianos a trocar seus 
títulos estrangeiros por títulos do Tesouro italiano. Eles foram 
“encorajados” a entregar peças e lastros em ouro ao governo. A troca 
forçada de ativos estrangeiros por dívida do governo foi usada para 
financiar a maior emissão de dívida do governo relacionada à 
ocupação da Etiópia. 

Citações relacionadas ao Populismo de Mussolini 

•  “É isso nossa proposta agora ao Tesouro: ou os proprietários 
são expropriados, ou nós convocamos as massas de veteranos 
de guerra a marchar contra esses obstáculos e derrubá-
los.” (1919) 

•  “Declaro que doravante o capital e o trabalho terão direitos e 
deveres iguais aos dos irmãos das famílias fascistas.” (1937) 

•  “Se eu tentei aproveitar a força capitalista até agora, foi porque 
ela já estava ativa. Mas quando ocorrer a primeira resistência, 
ela será substituída sem hesitação por uma nova força, 
inteiramente diferente e mais digna.” (1937) 

•  “Vamos lutar contra as democracias plutocráticas e reacionárias 
do Ocidente. Esta gigantesca luta nada mais é do que uma fase 
no desenvolvimento lógico de nossa revolução; é a luta de 
povos pobres, mas ricos em trabalhadores, contra os 
exploradores apegados ferozmente ao monopólio de todas as 
riquezas e todo o ouro da terra.” (1940) 

•  “Estamos lutando para impor uma justiça social mais alta. Os 
outros estão lutando para manter privilégios de castas e classe. 
Nos somos as nações proletárias em levantamento contra os 
plutocratas” (1945) 
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3. Populismo Nazista na Alemanha: Hitler 

Ray Dalio e equipe de pesquisa não entram em detalhes sobre 
todas as coisas terríveis feitas por Hitler quando estava no poder, 
como são bem conhecidas. Querem, no entanto, destacar o papel da 
discórdia política e das condições econômicas propícias a Hitler para 
levar a Alemanha transitar de uma democracia para uma ditadura. 

Contexto Econômico e Político 

No início da década de 1930, a Alemanha havia experimentado 
15 anos de ambientes econômicos extremos. A Alemanha mal tinha 
saído de seu período de hiperinflação, entre 1921 e 1924, o 
crescimento começa a cair em 1929 e a Grande Depressão começa 
em 1930.  

Durante toda a turbulência econômica, as elites foram vistas 
prosperando enquanto outras classes enfrentaram o peso da dor 
econômica. Nos anos 20, os 10% mais ricos auferiram cerca de 40% 
da renda da Alemanha. Essa concentração foi pior se comparada a 
qualquer momento desde a Segunda Guerra Mundial. 

!  

Líderes moderados lutavam para governar, mas a oposição 
nazista atuava para piorar a disfunção. Em 1928, entrando na Grande 
Depressão, o governo era uma coalizão fraca liderada pelo Partido 
Social Democrata da Alemanha. Ele era a maior partido, mas tinha 
apenas 30% dos assentos no Reichstag. A aliança incluía o Partido 
Popular Nacional (centro-direita) e Partido Central (centristas 
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católicos). Propensos a brigar e lutar para governar, os moderados 
foram incapazes de fazer o país funcionar bem, levando o partido 
nazista e o comunista a ganharem popularidade à medida que a 
população se cansava do mal-estar social.  

Os partidos nazista e comunista ganharam significativamente 
posições nas eleições de 1930. Os nazistas se tornaram o segundo 
maior partido (com 18% dos votos), e os comunistas estavam logo 
atrás. No Reichstag altamente fraturado, o Presidente Paul von 
Hindenburg nomeou o líder do quarto maior partido como chanceler, 
levando a um governo minoritário a governar por decreto contra a 
maioria. Nesse cenário caótico, o Partido Nazista conseguiu 
conquistar o maior número de assentos na eleição subsequente 
(1932), e Hitler poderia logo tomar o poder.  

Os coautores descrevem esses eventos com mais detalhes 
abaixo. 

Antes da ascensão de Hitler, a Alemanha tinha pouco controle 
sobre sua política externa. Ficou, em grande parte, à mercê dos 
franceses e britânicos sob o Tratado de Versalhes. A posição 
enfraquecida da Alemanha, internacionalmente, era vista como 
intolerável por muitos alemães, particularmente pelos ex-soldados. 
Eles promoveram seus posicionamentos em favor do nacionalismo e 
do militarismo para retornar a antiga glória da Alemanha. 

Ascensão ao Poder de Hitler 

Hitler era um ex-soldado insatisfeito. Ele foi inspirado pela 
milícia paramilitar de Mussolini ter derrubado o governo italiano 
durante a março de 1922 em Roma. Escreveu uma carta a Mussolini 
expressando sua admiração pelo recém-instalado ditador e baseou 
seu fracassado Beer Hall Putsch de 1923 no golpe de Mussolini. Hitler 
elogiou Mussolini em sua autobiografia de 1925, escrevendo: 

“Eu concebi a mais profunda admiração pelo grande homem ao 
sul dos Alpes. Ele, cheio de amor ardente para o seu povo, não fez 
pactos com os inimigos da Itália, mas lutou pela aniquilação deles por 
todos os meios e significados. O que colocará Mussolini entre os 
grandes homens desta terra é sua determinação em não compartilhar 



!  36

a Itália com os marxistas, mas sim destruir o internacionalismo e 
salvar a pátria dele.” 

Com a economia enfraquecendo e o governo em um impasse, a 
mensagem de Hitler de renascimento econômico, anticomunismo, 
anti-semitismo e retórica anti-Tratado de Versalhes ressoaram bem 
para o desesperado cidadão alemão. Na próxima eleição presidencial, 
em abril de 1932, Hitler obteve 37% dos votos contra von 
Hindenburg, e a eleição subsequente do Reichstag, em julho de 1932, 
viu os nazistas ganharem novamente 37% dos votos, o que foi 
suficiente para se tornar o maior partido. Juntamente com os 
comunistas, eles tinham um pouco mais da metade dos assentos no 
Reichstag – e governar sem a coalizão política dos principais partidos 
era impossível.  

Ainda assim, o governo da Alemanha ainda não estava disposto 
a ceder o poder a nenhum um desses partidos extremistas. Von 
Hindenburg nomeou um político mainstream obscuro, Franz von 
Papen, como chanceler para governar por medidas de emergência, 
sem buscar o consentimento do parlamento. 

!  

Os nazistas obtiveram sucesso eleitoral principalmente atraindo 
eleitores conservadores antes não ativos na política, uma coalizão 
consistente com grande parcela de trabalhadores emigrantes rurais, 
conservadores convencionais e classe média baixa. Mais quatro 
milhões de eleitores – um aumento de quase 15% – se juntaram ao 
eleitorado nas eleições federais de 1930, muitos para votar em Hitler. 
A maior parte do restante do apoio veio de votos de nacionalistas de 
partidos da centro-direita. 
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Cerca de metade dos trabalhadores aderentes ao partido entre 
1925 e 1932 vieram de aldeias com populações com menos de 5.000 
habitantes, principalmente, protestantes. Os nazistas receberam 
apoio entre os trabalhadores da classe média e classe baixa. Foram 
mobilizados por temores de seu modo de vida estivesse sendo 
atacado por socialismo, sindicatos e elites urbanas. Eles não 
compartilhavam seus valores modernos, assim como não apreciavam 
as grandes corporações e a turbulência no mercado. 

Notavelmente, os desempregados, cujo número era bastante 
grande no início dos anos 30, tendiam a ser atraídos para apoiar os 
comunistas. Eles também viram seu número de votos aumentar no 
período. 

Sem um governo eficaz, as condições econômicas pioraram e a 
Alemanha mergulhou no caos. A violência na rua entre as alas 
paramilitares dos partidos comunista e nazista se intensificou e o 
governo não foi possível restaurar a ordem.  

Na esperança de romper esse impasse, von Hindenburg 
convocou outra eleição em novembro de 1932, poucos meses após a 
eleição anterior. Os nazistas realmente perderam alguns assentos, 
mas continuaram sendo o maior partido. 

Em janeiro de 1933, von Hindenburg e os moderados decidiram 
formar um governo de coalizão liderado por Hitler, com von Papen 
como vice-chanceler. Eles esperavam poder controlar Hitler cercando-
o com os principais ministros do gabinete: os nazistas obtiveram 
apenas 3 das 11 posições do gabinete. Da mesma forma, esperavam 
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seus extremistas não manterem a retórica da campanha enquanto ele 
governasse.  

Hitler geralmente não era visto como uma ameaça. Por 
exemplo, um colunista de jornal de destaque escreveu ser “um erro 
de julgamento irremediável de nosso país acreditar um regime 
ditatorial poder ser imposto por ele”. Um jornal judeu publicou: o 
novo governo não iria “ousar tocar em seus direitos constitucionais.” 

Não demorou muito para Hitler assumir o controle total. Um 
mês após a chancelaria de Hitler, o Reichstag teria sido incendiado 
conforme alegação dos nazistas por um jovem comunista holandês.  

Os nazistas aproveitaram o álibi, afirmando a queima do 
Reichstag sinalizar um golpe comunista iminente. Usando 
precedentes legislativos para tomar medidas de emergência, Hitler 
exigiu poderes extraordinários “temporários” de von Hindenburg. Ele 
consentiu, passando pelo Reichstag um Decreto de Incêndio: era uma 
ordem executiva rescindindo o direito de reunião, liberdade de 
imprensa e habeas corpus. 

Simultaneamente, Hitler liderou o aprisionamento de milhares 
de comunistas, sua principal oposição política. 

Vários dias depois, a eleição do Reichstag, programada 
anteriormente, viu os nazistas aumentarem em até 45% o número de 
votos. Entretanto, mesmo com forte intimidação de outros partidos e 
o recente incêndio, os nazistas não venceram a eleição. 

Citando a segurança nacional, o gabinete de Hitler projetou a 
Lei de Habilitação. Ela abriu uma janela de quatro anos, quando eles 
poderiam legislar por decreto. Através de uma combinação de 
intimidação, negociação, distorção das regras parlamentares, e 
aprisionamento de oponentes políticos, eles aprovaram o ato, 441-84 
– bem acima da maioria de dois terços necessários. Os votos do 
Partido do Centro Católico garantiram ao ato os votos restantes 
necessários após Hitler prometer a proteção dos direitos dos católicos 
da Alemanha.  

Ao todo, levou dois meses para Hitler ser nomeado chanceler 
para um controle total autoritário. Dentro de mais três meses, todos 
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os outros partidos políticos foram proibidos conforme anunciara em 
sua campanha eleitoral. 

Depois de conquistar o poder político, em 1933, o Partido 
Nazista rapidamente consolidou seu controle sobre a mídia. Eles 
baniram todos os outros partidos políticos, o que lhes deu uma 
justificativa legal para invadir sedes da imprensa com a desculpa de 
buscar documentos de partido da oposição. Aí destruíam ou 

apreendiam seus equipamentos.  

Quanto aos editores independentes, eles capturaram o controle 
por várias vias: usando táticas de mercado, controlando a oferta de 
mão-de-obra e, finalmente, confiando na força do Estado. Eles 
obrigaram os editores independentes a sair do negócio fazendo os 
simpatizantes nazistas inundarem o mercado com jornais baratos. 
Então, quando estavam quase falindo, compravam os concorrentes, 
usando uma constelação de holdings para disfarçar sua propriedade. 

Em um esforço para consolidar a força de trabalho, o Ministério 
de Propaganda nazista assumiu a Associação Alemã de Imprensa, 
proibiu a entrada para inimigos políticos e proibiu a cobertura da 
imprensa desfavorável. O ministério também enviou diretrizes 
detalhadas para jornais locais e regionais descrevendo quais histórias 
poderiam publicar e como relatá-las. Quem desafiou essas regras 
foram aprisionados e enviados para campos de concentração. 

Economia, Mercados de Ativos e Riqueza 

Para reunir apoio entre os industriais, Hitler se apresentou 
como uma alternativa à ameaça iminente do comunismo. 
Imediatamente após se tornar chanceler, Hitler convidou os alemães 
mais ricos para uma reunião, onde ele defendeu “a empresa privada 
não pode ser mantida em uma democracia”. Apenas se o apoiassem, 
eles poderiam proteger seus direitos de propriedade. 

Os nazistas herdaram um cenário de negócios já um pouco 
centralizado. Quase todos os bancos comerciais foram nacionalizados, 
após a crise de 1932, e muitas indústrias foram organizadas em 
cartéis de modo a permitir ampla cooperação e combinação de 
preços. Para reforçar ainda mais seu poder, os nazistas deram quatro 
passos principais: 



!  40

•  Centralizar a força de trabalho: em maio de 1933, a SA invadiu 
todos os escritórios sindicais e substituiu à força sua liderança 
por membros do Partido Nazista. Eles foram reorganizados em 
um único sindicato, a Frente Nacional do Trabalho. Mais tarde, 
foi lhe dado o poder de definir salários e horas de trabalho, bem 
como demitir trabalhadores de “lista negra”. 

•  Aumentar a cartelização da indústria: em julho de 1933, o 
governo incentivou indústrias sem cartéis a formá-los. Isso 
funcionou sem coerção notável, com o governo promovendo os 
benefícios de maior eficiência e técnicas de produção 
aprimoradas. 

•  Imprimir moeda e criar demanda: Hitler iniciou um amplo 
programa de in f raestrutura para cr iar emprego – 
primeiramente, via ferrovias, hidrovias e rodovias e, 
posteriormente, pelo rápido rearmamento militar –, através de 
financiamento monetário dos déficits orçamentários. Isso 
apoiou o setor privado. Os preços das ações subiram mais de 
15% em 1933 e 1934. Além disso, através da aprovação da Lei 
de Crédito Alemã em 1934, o governo recebeu ampla jurisdição 
sobre todas as instituições de crédito, com autoridade para 
definir taxas, comissões, taxas e outros termos comerciais. 
Dessa forma, o governo poderia fornecer tanto financiamento 
quanto demanda por produção e orientar a indústria na direção 
desejada. 

•  Implementar controles cambiais e de preços de matérias-
primas: com forte demanda doméstica e queda do desemprego, 
o governo precisava impedir o superaquecimento da inflação, 
bem como gerenciar pressões do balanço de pagamentos. Em 
março de 1934, as empresas foram proibidas de usar matérias-
primas para fins não essenciais e foram implementados limites 
de preços. Em setembro, o presidente do Reichsbank, Hjalmar 
Schacht, criou um plano para implementar controles de câmbio. 
Todos os fluxos de mercadorias e moeda estrangeira foram 
monitorados de perto. Os pagamentos recebidos foram 
transferidos para o Reichsbank ou os bancos comerciais 
autorizados. Os exportadores foram solicitados a informar o 
valor e o tipo de todas as mercadorias negociados. Os 
importadores foram solicitados a relatar todas as transações em 
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detalhes (quantidade, preço, condições de crédito, parceiro 
comercial) às agências de supervisão, que as avaliaram e 
aprovaram. Houve pesadas multas por não conformidade. Esses 
controles foram amplamente eficazes e a Alemanha conseguiu 
manter o valor de sua moeda sem aumentar as taxas de juros, 
mesmo enquanto outros países se desvalorizaram. A Alemanha 
administrou principalmente sua taxa de câmbio através de 
venda de reservas.  

Além dessas etapas, o governo deixou de cumprir muitas de 
suas obrigações externas ao interromper os pagamentos da 
reparação no verão de 1932. Também não pagou suas dívidas nos 
EUA no verão de 1934. Embora não tenha encerrado mercados de 
ativos em si, o Estado os controlava com firmeza e geralmente 
possuía ampla cobertura legal para quaisquer ações julgadas 
convenientes a ser tomadas pela burocracia. Mais tarde, mais perto 
do início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nacionalizou 
completamente várias indústrias. O principal conglomerado estatal 
Reichswerke Hermann Göring se tornou, provavelmente, a maior 
empresa no mundo no início da Segunda Guerra Mundial. 

A fuga de capitais foi mais difundida entre as minorias 
perseguidas. Quem tentava deixar a Alemanha com seus ativos 
estava sujeito a multas severas. O imposto de voo do Reich foi 
promulgado antes de Hitler assumir o poder. Decretou um imposto 
sobre indivíduos ricos na tentativa de sair do país, inclusive 
tributando retroativamente àqueles recursos antes enviados para o 
exterior. 

Os nazistas expandiram o escopo do imposto, aumentando sua 
taxa de 25% inicialmente para 65% em 1934 e mais de 80% em 
1936, e seu mecanismo de aplicação. A autoridade tributária 
trabalhou em conjunto com a Gestapo para monitorar os indivíduos 
considerados com riscos de fuga. Os policiais poderiam exigir os 
cidadãos entregarem um depósito de segurança se parecia suspeito. 
Dessa maneira, judeus e outras minorias ao deixar a Alemanha 
tiveram a maior parte de sua riqueza confiscada. No auge em 1938, o 
imposto rendeu ao governo 340 milhões de marcos do Reich, 
equivalente a 1% do PIB alemão. 
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Citações relacionadas ao Populismo de Hitler 

•  “Só reconheço uma nobreza – a do trabalho.” (1936) 

•  “O que importa é enfatizar claramente a ideia fundamental do 
programa econômico do meu partido: a ideia de autoridade. Eu 
quero a autoridade! Quero todos manterem a propriedade 
adquirida para si de acordo com o princípio: 'O benefício para a 
comunidade precede o benefício para o indivíduo'. Mas o Estado 
deve reter a supervisão e cada proprietário deve considerar-se 
nomeado pelo Estado.” (1931) 

•  “Sempre defendo o camponês alemão por causa do Volk. Eu 
não tenho nenhum ancestral com propriedade nem 
mansão.” (1936) 

•  “A principal bandeira do programa nacional-socialista é abolir o 
conceito liberalista de individualidade e o conceito marxista de 
humanidade e, portanto, substitui-los pela comunidade 
folclórica, enraizada no solo e unidos pelo vínculo de seu 
sangue comum.” (1937) 

•  “Numerosas pessoas cujas famílias pertencem ao campesinato 
e às classes trabalhadoras estão agora preenchendo posições 
de destaque neste Estado Nacional Socialista.” (1937) 
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4. Populismo Militar na Espanha: Franco 

A história da Espanha – como a da Itália, Alemanha e Japão – é 
aquela onde um governo liderado democraticamente estava incapaz 
de manter a ordem no meio de um conflito entre populistas da 
esquerda e populistas da direita. Nesse caso, o conflito foi tão grave a 
ponto de uma Guerra Civil ter começado em 1936, durante a 
democracia da Segunda República entre nacionalistas de direita e 
republicanos de esquerda.  

Este é um daqueles casos clássicos onde os militares 
assumiram o controle. Franco foi o principal general dos nacionalistas 
e assumiu o poder em 1939, quando os Nacionalistas tomaram Madri. 
Posteriormente, ele governou como populista. 

Contexto Econômico e Político 

Para analisar rapidamente a complexa linha do tempo (e dar 
uma ideia do caos), no período de 20 anos, de 1920 a 1940, a 
Espanha mudou entre vários governos, passando de: 

• uma República limitada e ineficaz dominada por elites políticas… 

• a uma ditadura militar impulsionada por promessas de ordem e 
reviravolta na economia (1923)… 

• a uma democracia contenciosa e amarga, alternando entre 
esquerda (republicana / socialista) e direita, 

• coligações (nacionalistas / fascistas) (1931)… 

• acabando por se transformar em violência aberta e guerra civil 
(1936)… 

• ... e uma vitória dos fascistas, liderada por Franco (1939). 

Em linhas gerais, o governo ineficaz dominado pelas elites levou 
a população a apoiar um golpe, e quando a democracia foi 
restaurada, após o fim do golpe, as coalizões de esquerda 
(republicana) e direita (nacionalista) promulgaram políticas cada vez 
mais extremas, com pouco interesse em compromisso ou construção 
de consenso com os demais lados. Isso criou um ciclo de feedback – 
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como os dois lados se sentiam cada vez mais ameaçados e incapazes 
de cooperar, eles procuraram punir a outra parte e revogar todas as 
suas políticas ao tomar o poder. Isso rapidamente corroeu normas e 
estruturas democráticas e alimentou agitação social, culminando com 
a Guerra Civil Espanhola. Depois, houve 40 anos de ditadura sob 
Franco. 

Ascensão dos Nacionalistas e Franco ao Poder 

Em 1931, uma coalizão de republicanos de esquerda ganhou as 
primeiras eleições genuínas do país. Começou o período conhecido 
como a Segunda República Espanhola.  

Quase imediatamente, após sua fundação, a violência contra o 
clero (monarquistas e apoiadores da classe proprietária de terras) 
aumentou, dramaticamente, com multidões queimando igrejas em 
várias cidades espanholas. Embora oficialmente denunciados pelo 
governo, os republicanos demoraram a conter os distúrbios e foram 
vistos como cúmplices da violência.  

Além dessa agitação social, os republicanos aprovaram uma 
nova Constituição vista como hostil aos proprietários de terras – por 
impor um dia de trabalho de oito horas, dar posse de terra e direitos 
a alguns trabalhadores agrícolas – e a Igreja Católica – por conta da 
separação entre Igreja e Estado e remoção de privilégio de isenções 
fiscais. 

Devido à agitação social e às rápidas mudanças legislativas, ex-
monarquistas, aristocratas e apoiadores da ditadura rapidamente se 
fundiram em uma coalizão de direita, logo conhecida coletivamente 
como “nacionalistas” e desfizeram as reformas republicanas. No final 
de 1931, os proprietários de terras se recusaram a plantar ou 
contratar trabalhadores agrícolas, provocando precipitações e 
violência nas áreas rurais. 

Os nacionalistas conquistaram uma grande vitória nas eleições 
de 1933 e imediatamente começaram a desfazer a maioria das 
reformas dos republicanos. Isso desencadeou os “dois anos negros” 
na Espanha: um período durante o qual mais de 330 pessoas foram 
assassinadas e outras 1.500 feridos em violência de motivação 
política. A esquerda tornou-se cada vez mais radical e os movimentos 
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anarquistas cresceram em popularidade. Greves e tumultos se 
tornaram mais frequentes.  

A direita cada vez mais dependia de ações paramilitares e 
vigilantes para manter a ordem. Durante esse período, os 
nacionalistas tomaram medidas agressivas e ações políticas 
consideradas inaceitáveis pelos republicanos, incluindo corte pela 
metade do salário mínimo de trabalhadores, além de perseguição 
política e expurgo dos militares membros e simpatizantes dos 
republicanos. 

Os meios de comunicação pré-guerra espelhavam a situação 
política tensa e polarizada, com propagandistas de ambos os lados 
publicando notícias falsas (“fake-news” avant la lettre) causadoras de 
tensões. À direita, organizações como a Associação Católica de 
Propagandistas criaram folhetos falsos e escreveram artigos onde 
afirmavam os republicanos estarem tentando proibir a religião e 
confiscar propriedade privada. À esquerda, ativistas comunistas 
publicaram panfletos criticando duramente as Forças Armadas. Esse 
ambiente combativo contribuiu para o crescimento da agitação e 
turbulência do período anterior à Guerra Civil. 

Em 1936, os republicanos conquistaram o controle do governo 
por uma pequena maioria e começaram a expurgar os nacionalistas 
das Forças Armadas. Isso precipitou um golpe de Estado, e este 
rapidamente se transformou na Guerra Civil Espanhola. 

Ao contrário de outros populistas da época, Franco não tinha 
papel político antes do golpe militar provocador da Guerra civil 
Espanhola. No início das hostilidades em 1936, ele foi um dos vários 
generais a coordenarem esforços de guerra para os nacionalistas. Em 
1937, após as mortes de vários outros generais importantes, Franco 
consolidou seu poder, liderando o esforço nacionalista de guerra e 
eventualmente se tornando o líder da Espanha após a guerra. 

Principais Políticas 

•  Autoritarismo: Franco proibiu a oposição política e governou por 
intimidação. 

•  Protecionismo rigoroso: Franco seguiu uma política econômica 
isolacionista com o objetivo de criar uma autarquia espanhola, 
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isto é, um Estado totalmente autossuficiente e não dependente 
de comércio externo ou suporte de fora. Somente o Estado 
poderia negociar legalmente com estrangeiros. Importações e 
exportações foram extremamente limitadas. Havia controle de 
capital completo para investimentos de entrada e saída. 
Comércio de mercadorias no mercado negro era um crime 
punível com a morte. 

•  Nacionalização da indústria: as indústrias foram nacionalizadas, 
agrupadas e verticalmente integradas a sindicatos, onde 
salários, condições de trabalho e cotas de emprego e produção 
foram estabelecidas pelo Estado. A mediação entre 
proprietários e trabalhadores era controlada pelo Estado. 
Embora não tenham sido nunca totalmente implementadas, o 
governo também tomou medidas para coletivizar terras 
agrícolas e, em vários lugares, impôs preços tabelados para os 
produtos agrícolas vendidos pelos produtores obrigatoriamente 
ao governo. 

•  Nacionalismo espanhol: Franco proibiu o uso de outras línguas 
além do espanhol no governo, escolas, publicidade e 
publicações, apesar da Espanha ter muitos grupos minoritários 
falantes em outros idiomas. Ele também promoveu fortemente 
a cultura espanhola e suprimiu aspectos das culturas 
minoritárias. 

Economia, Mercados de Ativos e Riqueza 

Após a queda do rei Alfonso XIII em 1931 e o início da entrada 
da Espanha em Guerra Civil, muitos monarquistas e aristocratas 
tentaram enviar seus ativos líquidos para fora da Espanha, através de 
bancos na França ou da propriedade britânica de Gibraltar.  

Embora a fuga de capitais tenha sido reconhecida como um 
problema, as tentativas de limitá-la foram amplamente superadas até 
o último governo republicano, em 1936, quando controles e buscas 
mais rigorosas nas fronteiras começaram a dificultar a movimentação 
de ativos no exterior. Em seguida, o governo congelou contas 
bancárias em muitas cidades para evitar mais fuga de capitais. Muitas 
famílias e empresas tiveram grandes perdas em seus depósitos, pois 
o valor da peseta caiu cerca de 60% entre 1929 e 1939. 
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Durante a Guerra Civil, os bens foram frequentemente 
confiscados. O governo republicano fez um apelo para todos os 
espanhóis entregassem o ouro possuídos ao governo para financiar o 
esforço de guerra.  

Terrenos particulares foram frequentemente apropriados por 
comunidades anarquistas ou pelo Estado, diretamente, levando a 
mais contrações na indústria e produção agrícola e outros aumentos 
no preço dos bens básicos. A inflação em algumas áreas do país 
controladas pelos republicanos foi de até 1.500%. 

A derrota dos republicanos no final da Guerra Civil Espanhola 
precipitou um movimento de cerca de 500.000 refugiados na França. 
Cerca de 280.000 desses refugiados foram repatriados à força ou 
voluntariamente para a Espanha, mas o restante acabou se 
estabelecendo na França ou na América do Sul, exacerbando a 
escassez de mão-de-obra e as contrações da produção industrial e 
agrícola durante o início do governo de Franco. 

Período de Franco 

As políticas de Franco, embora menos francamente hostis às 
empresas em relação às do fim do período republicano, fizeram pouco 
para aumentar a riqueza geral. De 1939 a 1959, o governo franquista 
seguiu uma política econômica autárquica com:  

• proibição de todo o comércio exterior privado, importações e 
exportações;  

• permissões de entradas e saídas de capital só aprovadas pelo 
governo; e  

• tabelamento de preços de vendas dos produtos agrícolas e 
industriais.  

A falta de investimento privado se dava porque a produção 
agrícola e industrial continuava a contrair durante esse período pós-
guerra. A produção industrial só recuperaria seus níveis de 1936 em 
1955.  

Enquanto a produção diminuiu e o governo manteve os preços 
oficiais artificialmente baixos, um mercado negro de mercadorias 
floresceu. Como resultado, a inflação era muito alta e muitos 
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produtos básicos não eram acessíveis para os trabalhadores 
espanhóis. Esses primeiros anos do regime de Franco ficaram 
conhecidos como “Anos da Fome” – e até 200.000 espanhóis 
morreram de fome imediatamente após a Guerra Civil. 

De acordo com a teoria fascista-corporativista, Franco também 
estabeleceu “sindicatos verticais”. Eles agrupavam proprietários e 
trabalhadores em sindicatos combinados e administrados pelo 
governo.  

A maioria das empresas e fazendas eram entidades 
tecnicamente ainda privadas, embora Franco tenha nacionalizado 
diretamente várias indústrias, como as de armamentos, produção de 
aço e construção naval. No entanto, os proprietários não tinham 
autoridade para demitir trabalhadores, definir preços ou salários ou 
negociar condições de trabalho. Como resultado, a maioria das 
empresas era ineficiente e não rentável, com retornos apenas sendo 
realizados através de subsídios do governo ou de proprietários 
vendedores de parte produção no mercado negro. 

Franco exerceu pesado controle sobre a mídia durante suas 
décadas no poder. Durante a Guerra Civil, suas medidas provisórias 
governamentais aprovaram a Lei de Imprensa de 1938 – um pedaço 
de legislação era inspirado em uma lei fascista italiana semelhante. 
Ela permitiu ao governo suspender qualquer publicação sem apelação 
e nomear e demitir jornalistas e editores de mídia pública e privada.  

Além disso, todos os jornalistas tiveram de se registrar no 
órgão da censura e suas reportagens eram submetidas a censores do 
governo. Eles eliminaram qualquer informação considerado 
inaceitável para os interesses governamentais.  

O regime franquista também emitiu instruções para jornais e 
estações de rádio, dizendo-lhes interpretar eventos de uma maneira 
específica ou evitar a cobertura de determinados assuntos. O 
resultado disso foi pouco ou nenhuma notícia política, além de 
simples reprodução direta de press releases oficiais. 
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5. Populismo Militar no Japão 

Após a Primeira Guerra Mundial, o Japão, como grande parte do 
mundo desenvolvido, experimentou más condições econômicas, 
disfunção política e desejo popular crescente de ter uma liderança 
forte. Isso levou à mudança de uma democracia fraca para uma 
ditadura militarista. Esse é outro caso onde o desejo de um líder forte 
assumir o controle levou aos militares assumirem o controle. Muitas 
das dinâmicas condutoras do Japão nessa direção são também 
evidentes em outros casos na década de 1930. 

Contexto Econômico e Político 

No período entre guerras, a nascente democracia do Japão 
(suas primeiras eleições ocorreram em 1890) estava lutando com 
grandes questões como quem deveria votar, como o sistema 
econômico deveria ser estruturado, etc. Mais acentuado se 
comparado a qualquer outro país, o Japão enfrentou a hostilidade dos 
estrangeiros, grassando uma forte xenofobia.  

Em todo o período, as Forças Armadas japonesas ainda eram 
amplamente independentes. Buscavam objetivos agressivos de 
política externa, frequentemente, em desacordo com os desejos do 
governo civil. 

Durante a década de 1920, a política tornou-se cada vez mais 
fraturada e violenta. O primeiro-ministro do pós-guerra, Hara 
Takashi, enfrentou fracas condições econômicas e tornou-se 
impopular de ambos os lados. Pela direita nacionalista, ele era 
acusado de ser muito indulgente com as colônias do Japão e o 
responsabilizou por o país não conseguir o que queria do Tratado de 
Versalhes. A esquerda estava zangada por ele não apoiar o sufrágio 
universal, permitindo apenas alguns contribuintes para votar.  

Em 1921, ele foi assassinado por um trabalhador ferroviário de 
direita. Em 1923, um estudante universitário marxista tentou 
assassinar o príncipe regente (e futuro imperador) Hirohito.  

Em 1925, o imperador e seu gabinete, liderado pelo primeiro-
ministro Kato Takaaki, respondeu a esta violência, bem como a 
manifestações políticas, com uma medida de compromisso, 
instituindo o sufrágio universal masculino e proibindo também 
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partidos políticos extremistas, assim como qualquer outra associação 
visando “a alteração da identidade nacional [kokutai] ou do sistema 
de propriedade privada”. 

Essas reformas políticas não controlaram o extremismo 
crescente e as divisões políticas significaram os governos 
subsequentes carecerem de mandatos claros e terem vida curta, com 
eleições realizadas em 1928, 1930 e 1932. As condições econômicas, 
impulsionadas pela crise financeira de Showa em 1927, contribuíram 
ainda mais para o descontentamento.  

A demanda pela intervenção política aumentou: o primeiro-
ministro Tanaka Giichi e seu gabinete foram forçados pelo exército a 
renunciar, em 1929, depois de ele ter se oposto às Forças Armadas 
por terem assassinado um “senhor da guerra” na Manchúria.  

Seu sucessor, Primeiro Ministro Hamaguchi, respondeu à 
Grande Depressão no Japão implementando a austeridade fiscal e 
retornando o Japão para o padrão ouro. A crise econômica resultante, 
combinada com sua política externa conciliatória, fez dele um político 
impopular. Ele foi assassinado em 1931.  

Enquanto isso, o sentimento anti-estrangeiro e o nacionalismo 
continuaram a crescer em resposta a Tratados impostos por 
estrangeiros de modo a limitar o tamanho das Forças Armadas 
japonesas, bem como devido às restrições de migração para os EUA. 

Ascensão dos Militares ao Poder 

No final da década de 1920, a combinação de dor econômica, 
crescente sentimento anti-estrangeiro, uma política ineficaz do 
establishment e o aumento da violência política minaram a 
democracia japonesa e criaram uma atmosfera propícia para os 
militares tomarem o poder. 

Os militares afirmaram seu poder invadindo unilateralmente a 
Manchúria em 1931 sem a aprovação prévia do governo. Ao mesmo 
tempo, a violência política continuou a aumentar. Em 1932, ultra-
nacionalistas assassinaram o primeiro ministro Inukai Tsuyoshi, 
depois dele se opor à invasão da Manchúria e tentar controlar as 
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Forças Armadas. Eles receberam sentenças muito brandas, pois eram 
amplamente vistos com simpatia pelo público.  

A partir de então, ficou claro não haver controle real sobre a 
influência dos militares. Os militares agiram em grande parte de 
forma independente no exterior. Insistia em ter papéis importantes 
no governo chegando, em 1936, a vetar a seleção da maioria dos 
membros do gabinete.  

O apoio popular explícito aos partidos de extrema direita 
permaneceu pequeno, porque os partidos fascistas receberam apenas 
cerca de 5% dos votos em geral eleições de 1936 e 1937. Apesar 
disso, os principais partidos políticos tornaram-se cada vez mais 
impotentes e subordinados ao regime militar. Em 1940, foram 
fundidos na Associação Imperial de Assistência às Regras, 
efetivamente criando um Estado de Partido Único.  

O líder militar mais proeminente a subir ao poder neste período 
foi General Hideki Tojo. Ele serviu na Guerra Sino-Japonesa antes de 
assumir o papel de Primeiro Ministro a partir de outubro 1941 até 
julho de 1944. 

Principais Políticas 

À medida que seu poder cresceu, o governo nacionalista adotou 
políticas para garantir recursos para as Forças Armadas e expandir 
seu império. Internamente, o governo focou em direcionar a 
economia para a produção militar.  

Desde o início da industrialização do Japão, havia um número 
limitado de monopólios dominantes, controlado por empresas 
familiares chamadas Zaibatsu. Elas tinham laços estreitos com o 
governo e mudaram suas linhas de produção para a indústria bélica. 

O governo militar também manteve as tarifas para importação 
muito altas do Japão. Elas já haviam sido aumentadas, durante a 
década de 1920, para servir aos interesses protecionistas dos 
produtores domésticos, especialmente o Zaibatsu. 

A ambição militar do Japão exigia ele assegurar os recursos 
militares necessários não produzidos internamente, especialmente 
petróleo. Seguiu-se um ciclo vicioso de tensões crescentes com as 
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potências ocidentais, à medida que os japoneses agressivos em sua 
política externa levaram às restrições de isolamento no comércio com 
o Japão, impostas por outros países, o que, por sua vez, aumentou a 
percepção de si mesma como uma nação ameaçada. Abaixo estão 
alguns dos destaques da deterioração do relacionamento ao longo da 
Década de 1930: 

•  Apreensão da Manchúria: em 1931, o Japão invadiu uma parte 
da China e em 1932 estabeleceu o Estado fantoche de 
Manchukuo. O Japão subsequentemente pressionou por planos 
de desenvolvimento industrial, para esse Estado ajudar no 
fornecimento às Forças Armadas japonesas. Quando a invasão 
foi condenada pela Liga das Nações, o Japão retirou-se da Liga. 

•  Restrições comerciais dos EUA: Depois de o Japão entrar em 
guerra contra a China, novamente, em 1937, os EUA 
começaram a colocar restrições comerciais rigorosas ao Japão, 
incluindo a rescisão de um tratado comercial em 1939, e 
passaram a bloquear o embarque de munições, aviões e outros 
materiais para o Japão, embora o petróleo não tenha sido 
incluído neste ato. 

•  Pacto Tripartite e ocupação japonesa da Indochina Francesa: À 
medida que as restrições comerciais aumentavam, o Japão 
reforçou seus laços com as potências fascistas europeias. O 
Japão colocou pela primeira vez tropas na Indochina Francesa, 
no verão de 1940, e em setembro assinou um acordo formal 
para posicionar tropas lá com os franceses do Governo de 
Vichy. Também em setembro, o Japão assinou o Pacto 
Tripartite, uma aliança entre Alemanha, Itália e Japão. 

•  Embargo de petróleo dos Estados Unidos: os EUA continuaram 
a aumentar as restrições comerciais ao Japão, proibindo pela 
primeira vez a exportação de sucata no final de 1940, 
congelando os ativos japoneses e proibindo as exportações de 
petróleo e gasolina em agosto de 1941. Este último embargo foi 
especialmente prejudicial, significando 80% das importações 
japonesas de petróleo terem sido cortadas. 

•  Ataque a Pearl Harbor: o Japão atacou a frota do Pacífico dos 
Estados Unidos em Pearl Harbor, em parte na esperança de 
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impedir a intervenção americana na subsequente apreensão 
japonesa de territórios ricos em recursos, como a Indonésia. 

No início dos anos 30, o governo militar começou a apertar seu 
controle sobre a mídia e, na década seguinte, promulgou dezenas de 
novos regulamentos censurando todos os seus aspectos. Em 1935, os 
filmes “insultando a política nacional, militar, ou política externa” 
foram proibidos. Em 1937, qualquer coisa relacionada à segurança 
nacional e às relações externas era considerada segredo de Estado. 
Em 1941, filmes americanos e britânicos foram banidos dos cinemas.  

O golpe final na liberdade de expressão veio com a Lei Nacional 
de Mobilização de 1938 e sua revisão de 1941. Elas eliminaram 
completamente a liberdade de imprensa, bloquearam novas mídias, 
imputaram uma consolidação forçada entre os meios de comunicação 
existentes e exigiu todas as publicações serem examinadas pela 
censura do governo antes da publicação. O número de jornais caiu de 
1.500 para 54 no final de 1941. 

Economia, Mercados de Ativos e Riqueza 

Inicialmente, o Japão teve uma das melhores recuperações 
econômicas após a Grande Depressão, porque era um dos primeiros 
países a romper com o lastro-ouro (o iene caiu 60% versus o ouro) e 
imprimir dinheiro. Combinado com orientação militar nos gastos 
fiscais, ajudou a produzir uma forte recuperação econômica.  

Ela levou os preços das ações locais a subirem cerca de 150% 
em termos de moeda local. Mas a dependência contínua do Japão de 
imprimir muito dinheiro para financiar gastos fiscais eventualmente 
contribuiu para a contínua desvalorização do iene e aceleração da 
inflação. 

Ao mesmo tempo, uma combinação de tarifas altas e controles 
rígidos de entrada e saída de capital levou a economia do Japão a se 
tornar mais isolada do resto do mundo. Os investidores estrangeiros 
não podiam repatriar seu capital – ou, em alguns casos, controlar as 
empresas construídas por eles no mercado interno –, especialmente 
após o início da guerra contra a China em 1937. 
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Além disso, o Japão empurrou concorrentes estrangeiros e 
parcerias estrangeiras-japonesas para fora do mercado do país 
através de uma série de novas leis para restringir a propriedade 
estrangeira em certas empresas e indústrias. Estas políticas 
impediram novos investimentos e pressionaram as empresas 
estrangeiras a vender suas operações japonesas. Na década seguinte, 
o governo passou a controlar cada vez mais o capital externo até, 
essencialmente, toda a indústria ser de propriedade e operada por 
cidadãos japoneses. 

Para desencorajar as saídas de capital, o Japão promulgou a Lei 
de Prevenção de Saída de Capital em 1932. Ela deu poder unilateral 
do governo para “regular movimentos de capital entre o Japão e 
outros países devido às condições domésticas ou no exterior”. Nova 
legislação, em 1932, criou mais regulamentos sobre movimentação 
de capitais. 

Essas leis vagamente redigidas foram aplicadas pouco a pouco, 
no início da década, mas as leis foram “hora extra”. Em 1937, 
qualquer cidadão ou empresa japonesa precisava de permissão por 
escrito do Ministério das Finanças para comprar bens importados ou 
fazer um investimento no exterior. No mesmo ano, o governo 
restringiu a exportação de toda e qualquer mercadoria sem a 
permissão por escrito do Ministério das Finanças. 
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Outros Casos Históricos de Populismo 

6. Populismo Comunista na Rússia: Lenin 

Os bolcheviques na Rússia ganharam poder através de uma 
revolução, porém muitos dos fatores subjacentes ao populismo em 
outros países dirigiram a revolução soviética. Em particular, alta 
desigualdade e condições econômicas fracas combinadas com um 
governo ineficaz ou fora de contato e instituições políticas muito 
fracas para impedir uma revolução de uma ideologia extremista 
contra o sistema capitalista.  

A revolução e a ascensão do comunismo na Rússia também são 
interessantes porque foram relevantes aos desenvolvimentos de 
1920-1940 em todo o mundo. Em vários países, a ideologia 
comunista era vista ou como uma ameaça ou como uma 
oportunidade, dependendo da perspectiva ideológica de quem a via. 

Contexto Econômico e Político 

No início de 1900, a maioria dos russos ainda era 
extremamente pobre. Somente em 1861 o governo russo aboliu a 
servidão: um sistema no qual grandes porções da população rural 
viviam essencialmente como escravos. Entretanto, os ex-senhores de 
servos, em grande parte, mantiveram a propriedade da terra, e os 
servos libertos foram obrigados a pagar um imposto especial até 
1907.  

A rápida industrialização da Rússia no final de 1800 também 
criou uma grande população composta de pobres. A Rússia era 
governada por uma monarquia czarista autocrática, vista como 
ineficaz e indiferente ao povo. Ela ignorava amplamente o bem-estar 
dessas classes mais baixas. 

A Rússia começou a cair no caos político após a Guerra Russo-
Japonesa (1904-05) com a derrota de militares despreparados. A 
Revolução de 1905 provocou grandes greves trabalhistas, motins 
militares e violência política. Esta revolução terminou com a 
supressão de castigo militar e algumas reformas políticas menores.  
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Embora uma eleição tenha criado um órgão legislativo, o 
sufrágio foi limitado e o czar manteve o controle sobre a política e a 
nomeação de ministros. Esforços para promover reformas 
fundamentais, por exemplo, o primeiro ministro Pyotr Stolypin tentou 
expandir a propriedade da terra entre os pobres rurais, foram 
impedidos pela resistência dos extremistas de ambos os lados. 
Stolypin foi finalmente assassinado depois de várias tentativas 
anteriores. 

A Primeira Guerra Mundial representou o fim da Rússia czarista: 
os militares da Rússia sofreram severas derrotas contra a Alemanha, 
levando a baixas maciças. Houve também uma muito elevada 
inflação, devido à escassez de alimentos. Em resposta, uma 
revolução inicial ocorreu no início de 1917 (a Revolução de 
Fevereiro), forçando a abdicação do czar Nicolau II e produzindo uma 
República e legalização dos partidos políticos. 

Ascensão ao Poder 

Durante o período democrático de vida curta na Rússia, 
Vladimir Lenin e o Partido Bolchevique foram capazes de tomar o 
poder. O novo governo liberal provisório, formado por membros do 
Poder Legislativo anterior em assembleia não chegou a ser mais 
eficaz em relação ao regime anterior. Foi forçado a compartilhar o 
poder com os Conselhos de Trabalhadores: os “Soviets”.  

Os soviéticos ajudaram a organizar a revolução e tiveram mais 
apoio de trabalhadores e soldados. O governo provisório tornou-se 
impopular quando continuou sem sucesso a participação russa na 
Primeira Guerra Mundial. 

Com os partidos políticos não mais impedidos de atuar, Lenin 
decidiu voltar de seu exílio na Suíça neutra com a ajuda do exército 
alemão. Este esperava criar mais desordem na Rússia.  

Lenin ajudou a liderar os bolcheviques como um partido de 
vanguarda. Na Revolução de Outubro de 1917, ele liderou uma 
segunda revolução, inic ialmente, em grande parte sem 
derramamento de sangue, contra a nova República russa, tomando o 
poder.  
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Na esperança de dar à revolução legitimidade democrática, os 
bolcheviques ainda realizaram uma eleição previamente planejada em 
novembro. Mas a perderam para outro partido socialista (os 
Revolucionários Socialistas), amplamente apoiado pelos pobres 
rurais.  

Lenin, no entanto, foi capaz de tirar proveito das instituições 
democráticas fracas da Rússia, nenhum Estado de Direito e desunião 
entre os socialistas revolucionários. Anulou a eleição e manteve o 
controle político.  

Quase imediatamente, as forças anticomunistas se rebelaram 
contra o governo bolchevique, desencadeando uma guerra civil 
(1918-1921). Ela resultou na vitória dos “Vermelhos”, mais unidos e 
melhor organizados, sobre os “Brancos”, seus opositores, incluindo 
militares do antigo exército tsarista, conservadores e liberais 
favoráveis à Monarquia, além de grupos ligados à Igreja Ortodoxa 
Russa e a correntes socialistas minoritárias (mencheviques). 

Exército e a Criação da URSS em 1922 

Imediatamente após a Revolução de Outubro, os bolcheviques 
baniram os jornais da oposição. Eles anunciaram, publicamente, ser 
apenas uma “medida temporária” para “conter a torrente de sujeira e 
calúnia” pela “imprensa burguesa” e adotaria liberdades liberais da 
imprensa logo quando as “condições normais da vida social se 
instalassem”. Isso nunca aconteceu.  

Os bolcheviques requisitaram todos os suprimentos de 
impressão – papel, prensas e outros equipamentos – e logo 
apertaram o controle estatal sobre a mídia. Primeiro, tornaram a 
publicidade um privilégio do Estado e, assim, cortaram a fonte de 
receita de jornais independentes e, mais tarde, instituíram agências 
de censura. 

Políticas Econômicas e Impacto nos Ativos e na Riqueza 

Lenin pretendia criar uma economia onde os meios de produção 
fossem estatais e planejados centralmente. Como uma política 
bolchevique dessa centralização, a abolição da propriedade privada 
foi um dos primeiros movimentos de Lenin.  
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Em seguida, a Revolução russa baixou o Decreto sobre a Terra, 
em outubro de 1917, abolindo a propriedade privada e apreendendo 
as propriedades dos russos ricos sem nenhuma compensação. A terra 
apropriada pelo Estado permitiu os camponeses continuarem a 
cultivar.  

Lenin também lançou uma campanha para apropriar a riqueza 
pessoal da aristocracia no domínio do governo, reunindo multidões 
para impedir os ricos escaparem do país: – “A burguesia esconde em 
seus cofres as riquezas pilhadas e agora estão dizendo: ‘Vamos nos 
comportar bem por um tempo. Depois, vamos pegar os saqueadores 
e obrigá-los a devolver nossos espólios.” 

Isto foi seguido pela nacionalização obrigatória da indústria 
russa. As nacionalizações começaram no nível da empresa, com 
trabalhadores, habilitados pelos decretos de Lenin, substituindo o 
proprietário da fábrica por recém-formados comitês para administrar 
o negócio. Posteriormente, esse processo inicial de autogestão se 
tornou mais centralizado, pois setores inteiros foram nacionalizados 
de uma só vez quando os bolcheviques instalaram comissários para 
supervisionar grandes corporações ou indústrias. 

Em meados de 1918, os bolcheviques nacionalizaram a maioria 
das fábricas, minas e fazendas, e o governo foi estritamente 
regulando a produção e os preços. Ordenavam aquilo a ser produzido 
pelos trabalhadores, depois apreendendo e redistribuindo a produção. 

A nacionalização dos bancos por Lenin pareceu precipitar uma 
crise econômica. No final de 1917, Lenin apreendeu todos os 
depósitos da aristocracia e das corporações, poupando apenas as 
pequenas contas de poupança dos trabalhadores. Efetivamente, 
passou a controlar o capital sobre o qual haveria capacidade da 
aristocracia de obter riqueza da Rússia.  

Além disso, as políticas de Lenin de criminalizar o capitalismo 
expandiu-se até 1918 para proibir pagamentos de juros. Ele deixou 
de cumprir todas as obrigações governamentais de pagamentos da 
dívida pública no valor de mais de US$ 600 bilhões em dólares de 
hoje. Destruiu, assim, a maior parte da riqueza deixada na Rússia por 
investidores. 
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Em resposta à liquidez apreendida e à nacionalização dos 
bancos houve uma greve dos bancários, a partir de dezembro 1917. 
Durou meses e, efetivamente, parou o sistema bancário. Como efeito, 
muitas empresas recém-nacionalizadas, dependentes de bancos, para 
tomar emprestado o capital de giro, não podiam pagar seus 
trabalhadores. O governo respondeu à crise imprimindo moeda para 
financiar as indústrias recém-nacionalizadas.  

Ainda assim, muitos comitês de fábrica, em busca de alguém 
para culpar pelo fato de os salários terem atrasados, demitiram 
gerentes e outros funcionários seniores, dificultando o funcionamento 
e o cumprimento do decreto de cotas de produção. Ao mesmo tempo, 
governos estrangeiros retaliaram contra o padrão-monetário russo, 
congelando os ativos estrangeiros da Rússia.  

À medida que os controles aumentavam, muitos russos 
tentavam fugir com o que restava de sua riqueza para fora do país, 
reforçando o aperto monetário. De 1917 a 1920, entre um e dois 
milhões de russos deixaram o país e se estabeleceram em todo o 
mundo. 

O colapso econômico resultante – causado pela combinação de 
confisco de ativos, guerra civil e uma crise de operação bancária – foi 
devastador. Com a retirada do capital, o rublo entrou em colapso e a 
economia entrou em hiperinflação. 

Em 1921, a economia russa estava operando em uma fração do 
seu nível de 1913. A produção industrial pesada havia caído 80%, a 
produção de carvão caiu mais de 70% e a colheita de grãos foi 
cortada quase pela metade.  

O caos econômico, a requisição de alimentos pelo novo 
governo, e uma seca criaram severa escassez de alimentos. Resultou 
em fome e cerca de 5 milhões de mortes. Como o rublo perdeu todo 
o valor, o escambo de mercadorias substituiu cada vez mais a moeda 
como o meio de troca. Os salários eram pagos com mercadorias e 
não com dinheiro. 

Quando Lenin mudou de direção em 1921, quase toda a riqueza 
privada na Rússia já havia sido exterminada. Depois da Guerra Civil 
Russa, Lenin recuou um pouco do planejamento econômico central, 
instituindo a NEP – Nova Política Econômica. Ele a descreveu como 
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um sistema econômico onde se inclui “um mercado livre e 
capitalismo, ambos sujeitos a controle estatal”.  

Com a mudança de política, a Rússia abriu-se ao comércio 
internacional. Algum empreendimento por livre-iniciativa foi 
permitido. Deng Xiaoping foi influenciado por essas políticas quando 
também abriu o mercado da China para o mundo no fim dos anos 
1970.  

Após a morte de Lenin, Joseph Stalin mudou mais a política 
econômica para o coletivismo como a regra central da economia. Isso 
levou, novamente, à fome generalizada. 
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7. Populismo Nacionalista na Argentina: Perón 

Juan Perón foi um populista de esquerda como presidente da 
Argentina entre 1946 e 1955 e entre 1973 e 1974. Ele chegou ao 
poder após um período de desilusão política e turbulência econômica. 
Uma década de governo de elites políticas corruptas e autocráticas 
havia produzido insatisfação com as políticas existentes do 
establishment.  

Ao mesmo tempo, as rápidas mudanças econômicas 
perturbaram a vida de muitos trabalhadores. As tensões foram 
exacerbadas na classe trabalhadora.  

Como Ministro do Trabalho em um regime militar, Perón ganhou 
o apoio da classe trabalhadora da Argentina apoiando sindicatos e 
implementando melhorias nas condições de trabalho. Quando os 
líderes militares, desconfiados da crescente influência de Perón, o 
prenderam, motins de sua base de “colarinho azul” forçaram os 
militares a libertá-lo e realizar uma eleição livre. Esses eleitores o 
levaram à vitória na eleição presidencial de 1946. 

Contexto Econômico e Político 

Na primeira década de 1900, a Argentina era tão rica quanto a 
Europa Ocidental, com um PIB per capita de cerca de 95% do nível 
do Reino Unido e 80% dos EUA. Sua economia orientada para a 
exportação agrícola atraiu muitos imigrantes e bastante capital 
estrangeiro para financiar o crescimento de ferrovias e indústrias. 
Paralelos entre a riqueza dos Estados Unidos e a da Argentina eram 
comuns. 

A Grande Depressão foi o início de um longo período de 
instabilidade política, má governança e relativo declínio econômico da 
Argentina. Durante a Depressão, a moeda argentina desvalorizou-se 
rapidamente, em 1929, mas o grande declínio no comércio global e o 
colapso dos preços das exportações de commodities agrícolas da 
Argentina levou o desemprego a aumentar significativamente.  

Aproveitando a agitação social, as elites empresariais de direita 
e os militares lançaram-se a um golpe de Estado. Deu início ao 
chamado posteriormente de “a década infame”. 
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É importante ressaltar: o colapso das exportações agrícolas, 
associado às políticas econômicas do novo governo, produziu uma 
rápida mudança estrutural na economia. Ela perturbou as condições 
econômicas de muitos argentinos.  

O novo governo buscou a autossuficiência econômica, tentando 
desviar a economia de sua tradicional base agrícola e promover a 
industrialização por meio de uma política de substituição de 
importações. A tradicional economia agrícola foi deixada estagnada, 
quando o investimento foi desviado para a indústria. Muitos pequenos 
proprietários de terras foram arruinados e trabalhadores rurais 
perderam seus empregos.  

Trabalhadores agrícolas desempregados migraram em massa 
para áreas urbanas em busca de trabalho e favelas surgiram nas 
principais cidades. Como resultado, os trabalhadores urbanos 
enfrentaram a concorrência sem precedentes desse influxo de mão-
de-obra não sindicalizada e de baixo custo. Os salários reais caíram e 
a inquietação dos trabalhadores aumentou.  

Os sindicatos industriais se tornaram cada vez mais 
importantes e começaram a agitar a cena política em defesa dos 
direitos dos trabalhadores, realizando uma série de greves ao longo 
da década de 1930. O surgimento desse grupo de políticas 
econômicas ineptas deixou cada vez mais trabalhadores urbanos 
ativos e insatisfeitos e prepararam o terreno para o surgimento de 
um populista. 

Ascensão ao Poder 

Perón chegou ao poder posicionando-se como um aliado das 
classes trabalhadoras e sindicatos descontentes da Argentina. 

Em junho de 1943, Perón havia desempenhado um papel 
relativamente menor no golpe contra o governo amplamente 
impopular. Ele havia governado a Argentina durante “a década 
infame”.  

Depois, quando a nova administração dominada pelos militares 
iniciou uma repressão a comunistas e sindicatos, Perón juntou-se a 
uma ala crescente do partido simpatizante com o trabalhismo. Menos 
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de um ano depois, esses dissidentes tomaram o poder e Perón foi 
nomeado ministro do Trabalho. Ele aprovou uma série de reformas 
sociais para melhorar as condições de trabalho, plantando sementes 
precoces de lealdade com os trabalhadores argentinos e ganhando o 
apoio de sindicatos importantes.  

Membros conservadores do partido de Perón, temendo sua 
proeminência crescente, o aprisionou em outubro de 1945. Uma 
demonstração em massa de trabalhadores leais e partidários da 
classe trabalhadora forçaram a libertação de Perón quatro dias 
depois. 

Perón concorreu à presidência em junho de 1946. Depois de o 
embaixador dos EUA na Argentina tentar interferir na eleição, 
acusando Perón de ter laços fascistas, ele definiu com sucesso a 
eleição como uma questão de nacionalismo argentino contra o 
imperialismo estrangeiro. Apoio generalizado entre os pobres e a 
classe trabalhadora argentina, combinados com o antagonismo contra 
interesses estrangeiros intrometidos, levaram Perón à vitória.  

Ele seria reeleito em 1951, e governaria até ser deposto por um 
golpe militar em 1955. Retornou brevemente, em 1973, até sua 
morte no ano seguinte. 

Principais Políticas 

As políticas de Perón foram caracterizadas por intervenções 
agressivas na economia com o objetivo de alcançar autossuficiência 
econômica e melhoria da condição dos argentinos da classe 
trabalhadora. Ele centralizou o controle da economia nas mãos do 
Estado, promoveu o desenvolvimento industrial via substituição de 
importações, nacionalizou indústrias e implementou programas 
sociais e políticas pró-trabalho. 

O impulso definidor da política econômica de Perón foi seu 
impulso à autossuficiência e industrialização através da substituição 
de importação. Nesse sentido, Perón tomou medidas para 
desencorajar as exportações agrícolas, enquanto apoiava o setor 
industrial e incentivava a importação de bens de capital industriais.  

Ele projetou essa mudança, fazendo uso extensivo de subsídios, 
controle de preços, restrições à saída de capital e à importação de 
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bens de consumo, e fazendo com o Estado controlar a alocação de 
crédito. O controle de preços manteve os preços agrícolas baixos, 
desencorajando novos investimentos na agricultura, enquanto as 
proibições de importação incentivavam a substituição de bens dessa 
pauta para serem produzidos internamente. Perón também usou um 
sistema de múltiplas taxas de câmbio para incentivar a 
industrialização. 

Perón realizou uma ampla nacionalização das indústrias. Entre 
1946 e 1948, ele gastou reservas estrangeiras para comprar 
propriedades estrangeiras de serviços públicos, colocando os setores 
de eletricidade, gás, ferrovia e telecomunicações, entre outros, sob 
controle estatal.  

Em 1946, os empréstimos bancários foram, de fato, colocados 
sob controle estatal: as exigências de reservas bancárias para 
recolhimento compulsório foram aumentadas para 100%. Assim, o 
Banco Central da Argentina assumiu o controle de todas as decisões 
sobre empréstimos. A Autoridade Monetária, então, massivamente, 
expandiu o crédito para setores como indústria e habitação, mas 
cortou efetivamente o crédito para o setor agrícola. 

Perón seguiu muitas políticas destinadas a melhorar a condição 
dos argentinos da classe trabalhadora. Ele usou controles de preços 
para limitar o custo das necessidades básicas; implementou um 
salário mínimo; e usou decretos executivos para seu controle sobre 
sindicatos e indústrias no sentido de aumentar os salários. Os salários 
reais aumentariam 25% entre 1947 e 1952.  

Ele estabeleceu um sistema nacional de Seguro Social e 
provisões de bem-estar social, consagradas constitucionalmente, para 
todos os trabalhadores. Desenvolveu laços estreitos com os 
sindicatos. Em um eco da abordagem corporativista de Mussolini, 
uma de suas primeiras iniciativas como ministro do Trabalho tinha 
sido limitar cada setor a apenas um sindicato e proibir os sindicatos 
concorrentes. 

Perón atacou fortemente a imprensa e limitou a liberdade de 
imprensa. Nacionalizou o estoque de papel de jornal do país e 
assumiu o controle de sua distribuição, reduzindo os subsídios de 
papéis hostis à sua administração. Chegou a restringir, de fato, a 
quantidade de páginas físicas de notícias possíveis de imprimir.  
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Em 1946, ele havia estabelecido um departamento oficial do 
governo encarregado de investigar “mentiras”. Na prática, essa 
censura se referia a qualquer crítica a seu governo. 

Economia, Mercados de Ativos e Riqueza 

As políticas de substituição de importações de Perón e os 
grandes programas de gastos públicos, inicialmente, aumentaram a 
demanda doméstica e a rentabilidade industrial, mas acabou 
produzindo uma economia muito mais ineficiente.  

Enquanto o crescimento médio foi de cerca de 10% ao ano nos 
dois primeiros anos de mandato de Perón, isso se mostrou de curta 
duração. A economia enfraqueceu substancialmente nos anos 
subsequentes: de 1949 a 1953, o crescimento seria em média de 
1%. Com o tempo, suas políticas substancialmente corroeram a 
competitividade e a produtividade da Argentina.  

Suas políticas pró-trabalho contribuíram para aumentar os 
salários reais, enquanto a substituição de importações apoiou 
indústrias ineficientes, elevou os preços domésticos e levou a um 
declínio da produção agrícola e receitas de exportação. A inflação 
aumentou rapidamente, acomodada pela impressão de dinheiro.  

Além disso, seu programa de nacionalização desencorajou o 
investimento estrangeiro e a má administração e a corrupção 
burocráticas contribuíram para a ineficiência nas indústrias 
nacionalizadas. Perón teve de tomar emprestado, substancialmente, 
recursos do exterior para financiar os subsídios crescentes 
necessários para apoiar seu programa econômico.  

Essas políticas acabariam em pressão insustentável sobre o 
balanço de pagamentos: Perón se envolveria em três moedas 
sucessivas desvalorizações da moeda nacional, totalizando mais de 
70% durante seu tempo no poder. Declarou a inadimplência nas 
dívidas externas da Argentina em 1951. 

Os mercados tornaram-se substancialmente menos livres sob 
Perón. Controles de capital e múltiplas taxas de câmbio estiveram em 
vigor durante todo o seu tempo no poder, e os preços agrícolas foram 
fortemente controlados pelo Estado.  
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O mercado de ações permaneceu aberto. Depois de um salto 
inicial, no primeiro ano da presidência de Perón, o retorno estagnou e 
as ações tiveram um desempenho fraco à medida que os problemas 
de competitividade aumentaram e as pressões do balanço de 
pagamentos pioraram.  

Com respeito às nacionalizações de investimento estrangeiro de 
Perón, vale a pena notar os proprietários estrangeiros terem sido, 
tipicamente, compensados. Por exemplo, as nacionalizações de suas 
concessionárias foram pagas pelo uso de reservas cambiais. 

Após o período de Perón no poder, a Argentina continuou seu 
longo declínio em prosperidade relativa a outros países. Nas décadas 
subsequentes, repetiram-se períodos de instabilidade política, golpes 
militares, desarranjos econômicos e crises de balanço de 
pagamentos, cada uma das quais ainda ecoando o dinamismo das 
mudanças realizadas no tempo de Perón. 

Citações relacionadas ao populismo de Perón 

•  “O fascismo italiano levou as organizações populares a uma 
participação efetiva na vida nacional, sempre antes negada ao 
povo. Antes da ascensão de Mussolini ao poder, a nação estava 
de um lado e o trabalhador de outro, e o último não teve 
envolvimento no primeiro. […] Na Alemanha aconteceu 
exatamente o mesmo fenômeno, ou seja, um Estado 
organizado para uma comunidade perfeitamente ordenada, 
para uma população ordenada também: uma comunidade onde 
o Estado se torna a ferramenta da Nação, cuja representação 
foi, na minha opinião, eficaz. Eu pensei: essa deveria ser a 
futura forma política, ou seja, a verdadeira democracia das 
pessoas, a verdadeira socialdemocracia”. 

•  “Mussolini foi o maior homem do nosso século, mas cometeu 
alguns erros desastrosos. Eu, tive a vantagem de seu 
precedente diante de mim, para seguir seus passos, mas 
também evitar seus erros.” 

•  “A economia justicialista [isto é, peronista] afirma a produção 
da economia deve primeiro satisfazer as necessidades de seus 
habitantes e exportar apenas o excedente; o excedente, nada 



!  71

mais. Com essa teoria, os garotos daqui, é claro, comem mais 
todos os dias e consomem mais, para o excedente ser menor. 
Mas estes pobres estão submersos há 50 anos. Por esse 
motivo, deixei eles gastarem, comerem e desperdiçarem tudo o 
desejado por eles por cinco anos... Mas agora, sem dúvida, 
devemos começar a reorganizar as coisas para não desperdiçar 
mais.” 

•  “Não somos de forma alguma inimigos do capital e se vê temos 
sido seus verdadeiros defensores. Isto é necessário discriminar 
claramente entre o que é o capitalismo internacional de grandes 
consórcios e aquilo classificado como o capitalismo industrial e 
comercial nacional. O capitalismo internacional é um 
instrumento de exploração e capitalismo nacional é de bem-
estar. O primeiro representa a miséria, enquanto o segundo, a 
prosperidade.” 

!  
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8. Populismo Militar na Venezuela: Chávez 

Hugo Chávez era um populista de esquerda. Ele governou a 
Venezuela de 1999 a 2013. Chegou ao poder após anos de declínio 
político e econômico, quando se viu os padrões de vida caírem, a 
corrupção se espalhar e a desigualdade aumentar.  

Sua ascensão ao poder capitalizou eleitoralmente o 
ressentimento entre os pobres e as classes trabalhadoras. Elas foram 
movidas por suas promessas acabar com a corrupção, erradicar a 
pobreza e reformar a política.  

Quando estava no governo, ele centralizou o poder na 
presidência da República Bolivariana. No entanto, permitiu a 
corrupção se espalhar sem controle.  

Economicamente, ele seguiu “políticas econômicas socialistas” 
com o objetivo de redistribuir a riqueza e melhorar as condições dos 
desfavorecidos: intervenção nos mercados, nacionalização de 
empresas, controle de preços e fluxos de capital e expansão maciça 
dos gastos públicos. Essas políticas econômicas contribuíram para 
contínuos declínios cambiais, alta inflação e, finalmente, 
hiperinflação. 

Contexto Econômico e Político 

Na década de 1970, a Venezuela era um país relativamente 
próspero e estável. A política foi dominada por dois grandes partidos, 
um de centro-direita e outro de centro-esquerda. Ambos cooperaram 
para apoiar transições ordenadas de poder e impedir outros partidos, 
em particular, os comunistas, de ganharem influência.  

O choque do petróleo de 1973 aumentou substancialmente os 
lucros do petróleo na Venezuela e permitiu um aumento maciço nos 
gastos do governo. Houve crescimento econômico e as condições de 
vida melhoraram por boa parte da década. 

Tudo isso mudou nos anos 80, à medida que a situação 
econômica e política se deteriorava materialmente. A crise da dívida 
latino-americana trouxe recessão para grande parte da região. Na 
Venezuela, o crescimento começou a desacelerar no fim da década de 
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1970. A economia entrou em uma recessão prolongada no início dos 
anos 80.  

Enquanto isso, o aumento da inflação no fim dos anos 70 havia 
contribuído para um bolívar fixado em nível de supervalorização da 
moeda nacional. E o aumento dos preços do petróleo não era mais 
um suporte para a renda nacional. Eles atingiram o pico em 1980 e 
diminuiriam substancialmente em termos reais ao longo da década.  

O padrão de vida caiu: em meados da década de 1980, o PIB 
real per capita caiu cerca de 25% em relação ao pico de 1977. Em 
1983, a Venezuela desvalorizou sua moeda em quase 70% e deixou 
de pagar suas dívidas externas. 

Politicamente, havia uma crescente insatisfação com os dois 
principais partidos, cada vez mais vistos como corruptos. O boom do 
petróleo exacerbou as percepções de desigualdade de renda. Os 
venezuelanos mais pobres se sentiram excluídos. 

A hegemonia dos dois principais partidos estava começando a 
se deteriorar. Em 1993, um ex-presidente concorreria ao seu terceiro 
mandato e ganharia, encerrando a velha ordem política. 

As relações internacionais da Venezuela dependiam em grande 
parte de seu relacionamento bilateral com os Estados Unidos, 
importador de seu petróleo. Esse relacionamento foi amplamente 
forte no nível do governo venezuelano, devido a laços econômicos, 
mas havia um grande grau de ressentimento em relação ao poder 
das empresas petrolíferas americanas na Venezuela. Elas criaram 
sentimentos antiamericanos e antielite entre segmentos da 
população. 

Ascensão ao Poder 

A ascensão de Chávez ao poder começou nas Forças Armadas. 
No início de sua carreira militar, ele foi inspirado pelos militares de 
esquerda como ditadores no Peru e no Panamá, cujos ideais e 
políticas ele admirava. Ele logo foi exposto à leitura de literatura 
marxista, absorvendo seus ensinamentos.  

Ele ficou convencido de ser necessário um governo de esquerda 
para servir aos interesses do povo, mesmo se fosse instalado através 
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de um golpe militar. Ele começou a construir apoio para um 
movimento revolucionário de esquerda dentro das Forças Armadas, 
embora sem nenhum plano imediato para agir. 

A instabilidade social e política piorou após a eleição de 1989 de 
Carlos Andrés Pérez, um centrista. Enquanto Pérez argumentou, 
ferozmente, contra buscar ajuda do FMI durante sua campanha, uma 
vez eleito, ele cometeu “estelionato eleitoral” e aceitou um 
empréstimo do FMI em troca de se envolver em reformas propostas 
pelo chamado Consenso de Washington.  

Seus cortes subsequentes em gastos governamentais e 
liberalização dos preços domésticos de gás, causando um aumento 
imediato nos preços, se depararam com a indignação popular. 
Protestos e saques generalizados se seguiram. Os protestos foram 
reprimidos violentamente pela polícia governamental, resultando na 
morte de centenas de manifestantes. Em resposta, Chávez começou 
a planejar um golpe militar. Ele o lançaria três anos depois, em 1992. 

O golpe falhou. Chávez não teve apoio suficiente nas Forças 
Armadas e o golpe foi mal executado. Ele foi capturado antes de 
aprisionar o presidente.  

No entanto, o golpe tornou Chávez famoso. Ele se tornou uma 
estrela da mídia: a face da resistência às políticas do regime atual. Os 
apoiadores realizaram manifestações pró-Chávez. 

Depois de o presidente ter sido forçado a sair do governo, em 
um escândalo de corrupção no ano seguinte, o recém-eleito 
presidente libertou Chávez da prisão. 

Chávez passou os anos seguintes construindo apoio para seu 
movimento. A situação econômica e social continuou difícil: o crime 
estava em ascensão, o crescimento era moderado e a inflação estava 
em torno de 30 a 40%, atingindo um pico de mais de 100% em 
1996, após mais uma forte desvalorização no bolívar.  

Chávez considerou dar um segundo golpe militar, mas, depois 
de ver um de seus aliados vencer uma eleição estadual, ele foi 
convencido a concorrer na eleição para a presidência da República. 
Ele formou um partido político em 1997 e concorreu com uma 
plataforma eleitoral para acabar com a corrupção, erradicar a pobreza 
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e reformar a política no sentido de acabar com o antigo sistema de 
domínio de dois partidos nas eleições presidenciais de 1998.  

Ele ganhou apoio de alguns dos partidos menores de esquerda. 
Acima de tudo, sua mensagem ressoou com pobres venezuelanos 
sem privilégios. Seu apoio, em sua primeira eleição, veio 
proporcionalmente mais dos pobres, embora ele também tenha 
recebido apoio substancial da classe média.  

Seu carisma pessoal e adoção de um estilo mais “à classe 
trabalhadora”, supostamente, ajudou-o durante a campanha. Ele 
venceu a eleição com 56,2% dos votos e seu mandato foi inaugurado 
em fevereiro de 1999. Ele seria reeleito três vezes, atuando como 
presidente até sua morte por câncer em 2013. 

Principais Políticas 

Chávez governou como um socialista de esquerda com um 
traço autoritário. Ele redistribuiu riqueza e terra para beneficiar os 
pobres, implementou programas de redução da pobreza e forneceu 
aos venezuelanos pobres assistência médica gratuita e subsídios à 
habitação. Seus gastos foram financiados através de uma mistura de 
receita com petróleo, déficit público, principalmente, nos anos 
posteriores no cargo, e impressão de dinheiro.  

Ele interveio em mercados e negócios. Embora tenha permitido 
negócios privados, demonstrou pouco respeito aos direitos de 
propriedade, nacionalizou várias empresas e decretou impostos sobre 
os alimentos. Recorreu ao controle de câmbio, desde o início, em 
resposta à persistente fraqueza da moeda nacional e à fuga de 
capitais. As medidas de liberdade econômica declinaram 
substancialmente ao longo de sua presidência. 

Politicamente, ele concentrou o poder na presidência da 
República Bolivariana e exerceu controle sobre grande parte da 
sociedade venezuelana. 

As eleições continuaram durante seus 14 anos como presidente. 
Ele seria reeleito nas três vezes seguintes, embora ele usasse seus 
poderes para atuar contra a oposição. Enquanto a oposição foi 
autorizada a apresentar candidatos e recebeu uma parcela 
substancial dos votos, aliados de Chávez se envolveram em 
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manipulação das fronteiras de distritos eleitorais para favorecer a seu 
partido. Assim, intimidou ou baniu candidatos individuais da oposição, 
bem como utilizou recursos estatais para fins de propaganda eleitoral 
para si. A corrupção se espalhou durante seu tempo no cargo.  

Dito isto, ele conseguiu manter apoio popular substancial em 
todo o seu domínio com a grande exceção das classes altas. Sua 
oposição ao imperialismo americano e suas políticas redistributivistas 
de renda ajudaram a galvanizar seus partidários. 

Chávez também reprimiu a liberdade de imprensa. Em resposta 
a críticas durante seus primeiros dois anos no poder, Chávez aprovou 
leis de modo a lhe permitir multar e desligar as emissoras, aumentar 
as multas por aqueles difamadores do presidente, e ameaçar os 
críticos com processo ou revogação de suas licenças.  

Ele denegria repórteres e agências de notícias adversárias e 
seus apoiadores realizavam uma série de ataques violentos aos meios 
de comunicação antigovernamentais. Essas medidas incentivaram a 
autocensura e reduziram, substancialmente, a liberdade de imprensa.  

Ao mesmo tempo, Chávez expandiu a mídia controlada pelo 
governo. Usando sua celebridade, usou seu controle da televisão 
estatal para dar seu próprio programa de entrevistas, o que lhe 
proporcionou uma plataforma regular para falar diretamente a seus 
apoiadores. 

Economia, Mercados de Ativos e Riqueza 

Chávez interveio fortemente nos mercados de economia e 
ativos, empregando medidas variadas entre nacionalizações, 
controles de capital, fixação de preços. Suas políticas contribuíram 
para a persistente fraqueza cambial, alta inflação, fuga de capitais, 
ineficiências e um aumento substancial do endividamento. 

O programa de nacionalizações de Chávez resultou em uma 
transferência forçada substancial de ativos para as mãos do governo. 
Às vezes, esses eram compensados, geralmente, em uma data 
posterior, após uma reclamação na Justiça dos antigos proprietários. 
Outras vezes não havia compensação.  
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As nacionalizações atingiram amplos setores da economia, 
atingindo mais de mil empresas. Os ativos apreendidos variaram de 
propriedade de empresas a projetos individuais, terra e até casas.  

Em termos de indústrias, o governo de Chávez apreendeu 
ativos estrangeiros na área de petróleo; empresas agrícolas e 
terrenos; bancos pequenos e médios; todo o setor de cimento; 
projetos de mineração em ouro; siderúrgicas; telecomunicações; 
produtores de energia; e ativos de várias outras indústrias, inclusive 
casas particulares para o turismo estatal. Muitas vezes, esses ativos 
foram apreend idos de empresas est range i ras , embora 
ocasionalmente, empresas de propriedade venezuelana também 
tenham sido nacionalizadas. 

Quanto aos mercados de ativos: 

•  Chávez impôs controles de capital pela primeira vez depois de 
uma greve geral dos petroleiros, em 2003, ter causado 
preocupações de fuga de capital. Os controles foram 
posteriormente expandidos para um regime complexo de taxas 
de câmbio múltiplas, com processos de cotas e aprovações 
necessários para acessar as várias taxas. Isso resultou no 
surgimento de um mercado negro, normalmente, negociando 
com um desconto significativo nas taxas oficiais. A moeda 
nacional experimentou depreciação persistente e substancial ao 
longo de todo o tempo de Chávez no poder. 

•  Apesar de uma breve inadimplência técnica em sua dívida 
externa, em 2005, quando, durante uma greve da PDVSA, 
perdeu parte de um pagamento de títulos indexados ao 
petróleo por uma razão técnica, a Venezuela geralmente 
continuou a pagar seus detentores de títulos estrangeiros, 
durante todo o tempo de Chávez no poder. Os spreads de seus 
títulos aumentaram substancialmente, a partir de 2008, os 
déficits orçamentários continuaram fora de controle e a situação 
do seu balanço de pagamentos piorou. 

•  O mercado de ações da Venezuela permaneceu aberto e 
operacional durante todo o mandato de Chávez, apesar de 
breves interrupções, mesmo com as aquisições governamentais 
tendo reduzido o número de empresas abertas com ações 
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cotadas na bolsa de valores. O último IPO no tempo de Chávez 
ocorreu em 2005. 

As políticas econômicas de Chávez colocaram a Venezuela no 
caminho da depressão e da hiperinflação, embora as altas dos preços 
do petróleo tenham atrasado o acerto de contas por muito tempo. 
Gastos governamentais pesados e política de expansão monetária 
contribuiu para a alta inflação persistente, enquanto controles de 
capital e nacionalizações desencorajaram investimentos e 
incentivaram a fuga de capitais.  

O governo permitiu desvalorizações persistentes da moeda 
nacional, piorando a inflação. Esta era acomodada com políticas de 
impressão monetária fáceis e continuadas.  

Nacionalizações e controle de preços contribuíram para a 
ineficiência e resultou em escassez de mercadorias. A indústria 
petrolífera da Venezuela entrou em declínio como resultado de sub-
investimento, ineficiência e corrupção. Sua produção atingiu o pico no 
ano anterior ao de Chávez assumir o poder e havia caído mais de 
25% no momento de sua morte.  

O governo tomou emprestado, substancialmente, em moedas 
estrangeiras para poder continuar seus programas de gastos sociais. 
Até o fim do período de Chávez no poder, isso resultou em déficits em 
espiral e altos encargos financeiros insustentáveis. Desde o declínio 
nos preços do petróleo, nos anos após a morte de Chávez, o país 
enfrenta hiperinflação. 

Citações Relacionadas ao Populismo de Chávez 

•  “Temos de enfrentar a elite privilegiada destruidora de grande 
parte do mundo.” (2002) 

•  “A privatização é um plano neoliberal e imperialista. A saúde 
não pode ser privatizada porque é fundamental para os direitos 
humanos, nem educação, água, eletricidade e outros serviços 
públicos. Eles não podem se render ao capital privado, negando 
ao povo de seus direitos”. (2005) 
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•  “Que os cães do império [norte-americano] latam, esse é o 
trabalho deles; a nossa é lutar para alcançar a verdadeira 
libertação de nosso povo.” (2005) 

•  “O mundo tem recursos para todos, mas descobriu-se algumas 
minorias – os descendentes daqueles capazes de crucificar 
Cristo, os descendentes daqueles capazes de expulsar Bolívar 
daqui e daqueles capazes, de certa maneira, de o crucificar em 
Santa Marta, lá na Colômbia – eles tomaram posse das riquezas 
do mundo. Uma minoria tomou posse do ouro do planeta, da 
prata, dos minerais, da água, das boas terras, do petróleo. Eles 
concentraram todas as riquezas nas mãos de poucos: menos de 
10% da população mundial possui mais da metade das riquezas 
do mundo.” (2005) 
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