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RESUMO 

 

Uma análise do segundo governo Vargas e do Governo de Juscelino 

Kubitschek, destacando pontos de rupturas e continuidades é o objetivo 

desta dissertação. Os anos de 1950 foram de grande importância para o 

processo de desenvolvimento econômico brasileiro. Foi um período de 

intenso crescimento, amadurecimento e mudanças no país. Entretanto, 

junto com estas transformações emergiram as desigualdades e 

destacaram-se os interesses políticos de cada grupo da sociedade 

brasileira. Se por um lado Vargas buscou em seu governo o 

desenvolvimento atrelado ao equilíbrio econômico, ao iniciar a parceria 

junto ao governo norte americano com o estabelecimento da Comissão 

Mista Brasil-Estados Unidos (CMBEU), JK visou o crescimento a qualquer 

custo, baseando-se nestes mesmos trabalhos gerados pela CMBEU. Desta 

maneira, a busca pela consolidação da indústria nacional por Vargas, quer 

seja com recursos internos quer seja com recursos externos, foi 

posteriormente enfraquecida frente ao intenso fluxo de capital estrangeiro 

observado no governo de Kubitschek. Nesta conjuntura, o desequilíbrio 

econômico se mostrou cada vez maior, porém como vinha acompanhado 

pelo crescimento econômico foi pouco discutido pela sociedade no 

momento. Assim os problemas gerados pela inflação e pelo desequilíbrio 

externo, resultante deste crescimento desordenado, acarretaram problemas 

para os sucessores de JK e, mais adiante, comprometeu a própria 

democracia brasileira. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Segundo Governo Vargas, Governo Juscelino Kubitschek, 

Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, Relações Internacionais Brasil-

Estados Unidos, Plano de Metas, História Econômica Brasileira. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this dissertation is to make an analysis of the second 

term of Getúlio Vargas and the government of Juscelino Kubitschek, 

highlighting points of rupture and continuity. The 1950s were very important 

for the Brazilian economic development process. It was a period of intense 

growth, maturing, and changes in the country. However, along with these 

transformations, inequalities arose and the political interests of each group 

in Brazilian society stood out. If, on one hand Vargas sought in his 

government development linked to economic stability – by initiating the 

partnership with the North American government with the establishment of 

the Joint Brazil-United States Commission [Comissão Mista Brasil-Estados 

Unidos (CMBEU)] – JK had the intention of promoting growth at any cost, 

based on these same projects generated by CMBEU. In this way, the search 

for consolidation of the national industry by Vargas, whether with internal or 

external resources, was later weakened due to the intense flow of foreign 

capital observed during Kubitschek’s government. Within this context, the 

economic imbalance became increasingly greater, but as it had been 

accompanied by economic growth, it was seldom discussed by the society 

of the time. Thus, the problems generated by inflation and external 

imbalance, resulting from this disorderly growth, brought problems for the 

successors of JK and, further on, compromised the Brazilian democracy 

itself.  

 

 

 

 

 

Key Words: Second government Vargas, Government of Juscelino 

Kubitschek, Joint Brazil-United States Commission, Brazil-USA International 

Relationships, Target Plan, Brazilian Economy History. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Dentre os mais variados períodos da história brasileira, a década de 

1950 é especial. Ela é o marco econômico brasileiro, onde há uma ruptura 

com o velho, uma mudança, pela qual o Brasil deixa para trás 

características importantes do seu passado, e dá boas vindas a um novo 

tempo, à novidade. 

É neste período que o país vê um antigo ditador retornar ao poder 

através do voto popular. Getúlio Vargas, ao se tornar presidente eleito pelo 

povo, busca através de seu pragmatismo pôr em prática um plano de 

desenvolvimento que levaria à transformação do país. Ele se alia aos norte 

americanos com a finalidade de conseguir pesquisas, tecnologias e 

recursos, ao mesmo tempo em que busca estabelecer a que hoje é uma 

das mais importantes empresas de petróleo do mundo, a Petróleo Brasileiro 

S. A. - Petrobras, de cunho nacional, enquanto trabalha para atingir o 

equilíbrio na economia. 

Um período de desenvolvimento econômico, entretanto, ao contrário do 

que muitos pensam, não necessariamente é um momento de calmaria 

política. Desenvolvimento traz consigo mudanças, avanços, e desta 

maneira mexe com interesses e zonas de conforto daqueles que estão no 

poder, e dos que estão de fora também. Getúlio Vargas provocou esta 

mudança e sofreu as consequências dela. A morte trágica do presidente, 

que “deixou a vida para entrar na história”, foi o símbolo das incertezas e 

descontentamentos que a sociedade brasileira presenciava, nos seus mais 

variados segmentos. 

O próximo presidente a ser eleito pelo povo, Juscelino Kubitschek, 

representou a continuidade dos trabalhos iniciados por Vargas. Seu 

governo não foi o que deu a arrancada rumo ao crescimento, pois isto já 

havia sido feito por seu antecessor, mas sim foi o governo da reorientação 

para o desenvolvimento. O País viu neste período um crescimento e 
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desenvolvimento sem comparações na história: novas indústrias foram 

instaladas, a população passou a ser predominante nas cidades, e uma 

nova capital fora construída. Esta era a cara do novo Brasil. 

Entretanto, Juscelino Kubitschek (JK) pouco se preocupou com o 

equilíbrio econômico durante a implementação de seu projeto “cinquenta 

anos em cinco”, e este descuido custou muito caro para o Brasil e para os 

brasileiros. Inflação alta, déficits internos e externos, e no final a própria 

democracia fora perdida, na década seguinte, como consequência destes 

desequilíbrios. 

Por ser este um período tão interessante e de tamanhas transformações, 

é ele o pano de fundo deste trabalho. Os governos de Vargas e Juscelino 

são de tamanha importância não apenas para a história, mas também para 

a economia brasileira até os dias atuais, no que se refere a seus acertos 

quanto a seus erros, que se constituem como alvo de estudo deste trabalho. 

Inclusive porque ao se estudar o passado, o indivíduo pode aprender com o 

que já foi feito, e evitar recorrentes erros no presente. 

Na tentativa de fomentar este interesse pelo conhecimento do período 

brasileiro de grande desenvolvimento, e assim estimular novas ideias para a 

realidade atual, o objetivo deste trabalho é o estudo da economia brasileira 

na década de 1950, com um enfoque principal nos governos de Getúlio 

Vargas e Juscelino Kubitschek, destacando seus pontos em comum, o que 

foi continuidade entre um governo e outro e o que foi uma ruptura de um 

governo para outro. 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi necessário um vasto processo 

de pesquisa dos mais variados autores correntes que já estudaram e 

escreveram sobre o período, buscando o consenso sobre os governos, mas 

também as divergência de opiniões sobre o período. Dentre os autores de 

maior destaque, há Horácio Lafer, Ministro da Fazenda de Vargas, além de 

amigo pessoal do presidente, que também trabalhou no governo de JK e fez 

um estudo profundo sobre o Plano de Metas. Outro grande autor estudado 

foi Carlos Lessa, com sua brilhante obra “Quinze anos de política brasileira”, 

que é por muitos considerada a mais importante referencia bibliográfica 
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sobre o período. Maria Victoria Benevides, Maria Antonieta Leopoldi, e 

muitos outros autores contemporâneos também foram contemplados neste 

trabalho. 

O desenvolvimento do trabalho está dividido em três capítulos: o 

primeiro visa apresentar em detalhes o governo de Getúlio Vargas, trazendo 

a herança deixada por Dutra, mas desenvolvendo todo o período Vargas, 

seu plano de desenvolvimento econômico, a criação da Petrobras, a 

importância da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, a tentativa de 

manter a estabilidade e a crise econômica e política, até o momento de sua 

morte.  

O segundo capítulo procura da mesma forma desenvolver o governo de 

Kubitschek. O Plano de Metas como a principal chave do período, aliado à 

administração paralela criada por JK, e a falta de cuidado com relação à 

estabilidade econômica fazem parte deste exercício. 

Por último, o terceiro capítulo busca apresentar os pontos de 

continuidade e ruptura entre um governo e outro. A importância da CMBEU 

para a idealização e realização do Plano de Metas, bem como a estrutura 

deixada por Vargas como o Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDE, a 

política exterior com a criação da SUMOC 70, mas também depois a 

SUMOC 113 de Eugênio Gudin, no governo de Café Filho, fazem parte do 

sucesso dos “cinquenta anos em cinco”. Como o Brasil correspondeu e se 

desenvolveu nestes dois governos, serão apresentados através de 

indicadores econômicos. Por outro lado, a diferença de estilo 

governamental é o destaque deste capitulo. A total liberdade para o capital 

estrangeiro, em detrimento das indústrias nacionais, e a falta de 

preocupação com a instabilidade, dando destaque à inflação, no governo JK 

darão o tom deste capitulo. 

De maneira alguma este trabalho busca esgotar o tema, já que, por ser 

tão rico, o período não permite tal desafio. Entretanto é sempre interessante 

trazer à tona alguns dos momentos auge da história brasileira, para que de 

alguma forma inspire o presente e promova transformações no futuro.  
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Capítulo I 

PANORAMA DE FUNDO ECONÔMICO DO SEGUNDO 

GOVERNO DE GETÚLIO VARGAS 

 

 

O Segundo Governo Vargas é marcado por um momento de 

esperanças. Idealizações que poderiam ser cumpridas mediante promessas 

feitas, bem como a ideia de um país maior, grande, e que poderia estar a 

um passo adiante. Pelo menos era assim que o então presidente do Brasil 

Getúlio Vargas pensava. 

A fim de dar um panorama geral de seu projeto de governo, bem como 

de suas metas e resultados, este capítulo visa descrever o segundo 

governo Vargas, evidenciando que o presidente tinha sim um projeto 

específico delineado, o qual buscou até o final concluí-lo, mesmo em meio a 

tantas contradições e dificuldades dentro e fora do Brasil. 

A estrutura do segundo governo Vargas será evidenciada baseando-se 

em projetos que foram pensados e criados para que pudessem ser 

realizados mediante ações estratégicas e ideias abrangentes, focando nos 

resultados econômicos deles. Como normalmente ocorre, junto com os 

projetos vieram dificuldades e crises que dificultaram a finalização dos 

mesmos, e por fim o encerramento de um ciclo, uma era. Entretanto, sua 

flexibilidade e pragmatismo em busca de uma política realista, mas que 

trouxesse resultados positivos para sua nação, fizeram dele um mártir. 

 

Após a Conferência de Bretton Woods (1944), foram estabelecidas 

novas regras para o andamento da economia mundial. Quase no final da 

Segunda Guerra, os países vitoriosos se reuniram para redefinir as relações 

econômicas internacionais, bem como sua regulamentação frente à nova 

realidade que lhes era apresentada. 
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 Deste encontro nasceram instituições que fariam este papel de 

regulamentador e gerenciador das ações que passariam a ser tomadas e 

administradas para que os países se mantivessem nos trilhos econômicos 

ali traçados. Desta forma, é criado o Fundo Monetário Internacional (FMI), e 

o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), este 

que mais tarde deu origem ao Banco Mundial. 

A partir de então o mundo se deparou com a criação da paridade Dólar – 

Ouro, onde então o Dólar passou a ser a moeda-forte da economia 

internacional, e era a moeda-referência para as reservas financeiras dos 

países e para as trocas comerciais. Assim, as taxas de câmbio passaram a 

ser fixas, e a principal incumbência do FMI era assegurar que os países não 

teriam problemas nas transações de suas Contas Correntes ao ponto de 

ameaçar este regime. Esta posição, somada com os princípios de Livre 

Comércio deram o tom da economia mundial neste período. 

O Governo Dutra (1946-1950) foi o período exatamente anterior ao 

Segundo Governo de Getúlio Vargas. Seu início teve o tom liberal, como 

obediência à nova ordem estabelecida em Bretton Woods, onde se pedia a 

eliminação às barreiras ao livre fluxo de bens e a multilaterização do 

comércio internacional. 

Mediante esta postura por parte do Governo Dutra, fora estabelecida 

uma taxa de câmbio fixa de Cr$ 18-19 por dólar, ao mesmo tempo em que 

houve um relaxamento dos controles cambiais, principalmente devido à 

abolição de restrições a pagamentos existentes desde o início dos anos 30, 

como explica Vianna e Villela (2005).  

Com esta política os objetivos principais seriam, por um lado, atender a 

necessidade que a indústria local tinha de matérias primas e bens de capital 

para seu reequipamento, por outro lado, queria forçar uma redução dos 

preços dos produtos industriais nacionais, mediante ao aumento da oferta 

de produtos importados, a preços mais competitivos devido à proteção que 

o novo câmbio proporcionava.  Por último, buscava-se com esta iniciativa 

estimular o ingresso de capitais, com a liberalização da saída destes, e 
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assim um aumento de investimento na economia nacional, por parte dos 

capitais estrangeiros. 

O governo Dutra também teve de tratar um ponto muito delicado da 

economia brasileira, a inflação. Ele então apontou como vilão e principal 

causador os déficits orçamentários da União, que se tornaram rotineiros nos 

últimos anos. Por esta razão, anunciou políticas monetárias e fiscais 

contracionistas. 

No âmbito do comércio internacional, não demorou muito para o governo 

perceber que, tendo um comércio maior com países cuja moeda era 

inconversível, iria acumular mais destas moedas do que o dólar, gerando o 

desequilíbrio e dificuldade de comercialização internacional. 

Assim, em 1947, houve uma mudança na postura que o governo tomara 

inicialmente, instituindo o controle cambial e de importações. Durante o ano 

seguinte o que se viu foi: ações de direcionamento de importações no país. 

Em princípio, muito foi o gasto das reservas com produtos supérfluos, 

entretanto, em 1948, o governo passou a emitir licenças prévias para a 

importação de determinadas mercadorias, e não mais existia a livre entrada 

de produtos no país. 

Essa mudança de postura do governo Dutra foi fundamental para a 

estrutura industrial que se estabelecera no país a partir de então. Isto 

porque com essa ação muitas foram as indústrias que passaram a ser 

instaladas no país, para substituir os bens de consumo não essenciais que 

agora não podiam mais ser importados. 

Com a taxa de câmbio sobrevalorizada e o controle de importações, os 

produtos de bens de capital e matérias primas passaram a ter um preço 

relativo menor, ou seja, indiretamente houve um subsídio por parte do 

governo. Também se pôde perceber um efeito protecionista, a partir do 

momento em que o governo não permitia a importação de produtos 

similares. Somado a isso, o governo expandiu o crédito à indústria no 

período de 1947-1950. Assim, houve um movimento de produção industrial 

para atender o mercado interno, ao invés do externo. Toda essa lógica, que 
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de acordo com alguns autores foi feita de forma intencional, resultou no 

aprofundamento do Processo de Substituição de Importações, processo 

este que permitiu avanços significativos na indústria nacional neste período 

e em anos posteriores. 

Por fim, ao se aproximar o período de eleições, a elevação nos gastos 

públicos foi notada, tanto no âmbito federal, quanto no estadual, o que 

acarretou aumento de inflação e desequilíbrio financeiro do setor público. 

Sendo assim, o fim do governo Dutra não possuía o mesmo tom ortodoxo 

que foi anunciado em seu início. 

Em sua campanha presidencial, Vargas criticou muito a postura de Dutra 

bem como sua política econômica, e o desperdício das divisas com os bens 

supérfluos do início de seu governo, além dos níveis de inflação que se 

apresentavam. Por outro lado, ele defendia a industrialização e a 

necessidade de se ampliar as leis trabalhistas.  

Como bem defende Bastos (2005), o projeto de governo desenhado por 

Vargas era coerente, e buscava opor-se aos ideais do governo Dutra, 

deixando registrado na história sua oposição às ideia liberais que o país 

estava vivendo, e imprimindo a necessidade de realização do 

desenvolvimento social e econômico que havia sido perdido, incorporando 

as massas. 

Por outro lado, defendeu a necessidade de investimento e diversificação 

do setor primário. Também, e principalmente, trouxe à discussão o projeto 

de industrializar e modernizar o Brasil, (com destaque a ideia de 

independência econômica) onde mostrava a importância do 

desenvolvimento do setor de bens de capital e intermediários. Fora realçada 

a necessidade de investimento em infraestrutura, com especial enfoque em 

transportes e principalmente em energia, além da campanha “O Petróleo é 

nosso”.  

De acordo com Leopoldi (1993), todas estas propostas exigiriam do 

Estado, um papel de agente, incentivador do desenvolvimento, bem como 
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seria necessário determinar o lugar que as empresas estrangeiras poderiam 

ocupar no cenário nacional. 

Ainda de acordo com Leopoldi (1993), Vargas venceu a eleição com o 

apoio dos candidatos que se elegeram governadores em Estados 

politicamente estratégicos, (como Rio Grande do Sul – PSD, Ernesto 

Dornelles; Minas Gerais – PSD Juscelino Kubitschek e Rio de Janeiro – 

Amaral Peixoto). Obteve também apoio irrestrito do PTB do Distrito Federal, 

e de João Cleófas, da UDN, em Pernambuco.  

De fato, esta eleição representou o primeiro grande teste do sistema de 

democracia que o Brasil havia estabelecido há não muito tempo. Isto 

porque, embora resultado de uma soma de alianças que o permitiram voltar 

ao poder, não enfrentou grande oposição dos militares à sua posse, mas 

sim enfrentou os líderes da UDN, seus principais políticos, dentre eles 

Carlos Lacerda, que chegou a declarar que, se caso Vargas fosse eleito e 

empossado, se deveria recorrer à revolução para impedi-lo de governar 

(LOPES, 2009). 

Eleito presidente do país pelo PTB, Vargas toma posse em 31 de 

Janeiro de 1951, e buscou desde seu início um tom conciliatório com os 

mais variados setores políticos, considerando a UDN e o PSD. De qualquer 

maneira, Vargas fazia questão de destacar que, apesar de seus apoios 

partidários, ele voltara à política graças ao desejo do povo.   

Sendo assim, o objetivo nunca foi ligar a Presidência com algum partido 

político específico, muito embora durante todo o tempo tenha respeitado o 

Congresso em suas decisões. Este posicionamento era visto como 

fundamental para montar e conciliar acordos, a fim de obter um caminho de 

viabilizar os projetos de desenvolvimento que possuía.  

A conjuntura econômica encontrada por Vargas no início de seu governo 

foi: do lado interno, um processo inflacionário alto e desequilíbrio financeiro 

do setor público; do lado externo1, eram melhores as perspectivas, devido à 

                                                           
1
 Estas eram as expectativas no âmbito econômico. No âmbito militar, a guerra da Coréia foi um fator de 

discussões acirradas interna e externamente, já que com os novos acordos brasileiros com os norte-
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possível elevação dos preços do café e da mudança de postura do governo 

norte-americano, o que poderia trazer maiores investimentos para a região. 

De acordo com Vianna (1990), a política econômica determinada então 

poderia ser dividida em duas grandes partes: a primeira requeria um 

momento de estabilização econômica, devido à conjuntura recebida de seu 

antecessor. Com uma visão ortodoxa de sua equipe econômica, o objetivo 

era o de equilibrar as finanças públicas, somado a uma política monetária 

restritiva, e assim reduzir a inflação. A segunda fase seria efetivamente a 

dos empreendimentos e realizações.  

Para que o projeto obtivesse êxito, a primeira fase teria que ocorrer com 

sucesso, bem como a entrada de investimentos externos para a realização 

dos projetos de infraestrutura, a fim de possibilitar o crescimento industrial 

tão desejado.  

Por parte das relações internacionais, após a eleição de Vargas, 

estreitou-se o relacionamento com os Estados Unidos. O momento em que 

este novo Governo estava inserido era o de uma realidade internacional de 

expansão norte-americana2 com interesses em aprofundar seu acesso na 

América Latina, e por fim a posse de Getúlio foi vista com bons olhos. 

O presidente tinha a consciência da dependência inicial do fornecimento 

externo de petróleo para o aumento da produção interna de derivados, e de 

equipamentos. Também se mostrava aberto à vinda de empresas de outros 

países em setores específicos que ele entendia ser de prioridade em seu 

projeto de industrialização. Mas, por outro lado, ele reconhecia a 

necessidade de estreitar as relações e comércio com a Europa, a fim de ter 

maior diversidade comercial. 

                                                                                                                                                                          
americanos, a participação brasileira na guerra era vista como certa, se necessária. Internamente esta 
participação era questionada pelos “nacionalistas”, mas defendida pelos “democráticos”. 
2
 Após o fim da Segunda Guerra Mundial, inicia-se o período conhecido como Guerra Fria. As duas 

grandes potências que surgem (EUA/capitalista e União Soviética/comunista) são antagônicas no que diz 
respeito a ideais políticos e passam então a buscar sua própria expansão, a fim de atingir uma 
hegemonia mundial. Desta maneira, os norte-americanos vêm a América Latina como uma região de 
domínio, inclusive por causa da sua posição geográfica. Desta maneira o presidente norte-americano 
adota a chamada Doutrina Truman com o intuito de combater o avanço do comunismo e suas ações 
compreendiam a cooperação econômica a países do Terceiro Mundo (Ponto IV da doutrina). 
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Considerando o apoio norte-americano, no fim de 1950 foi constituída a 

Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (CMBEU), e que iniciou suas 

atividades em julho de 1951. A proposta desta Comissão era de elaborar 

projetos concretos, que seriam financiados por instituições internacionais 

como o Banco de Exportação e Importação (Eximbank) e o Banco Mundial 

(VIANNA e VILLELA, 2005). 

O interesse brasileiro com a criação desta comissão era o de obter 

assistência técnica a projetos que trariam recursos para o reequipamento 

econômico nacional e, do lado norte-americano, o de obter matérias-primas 

estratégicas brasileiras. O investimento inicial prometido seria destinado 

para projetos que foram chamados pelo Ministro da Fazenda, Horácio Lafer, 

de Plano de Reaparelhamento Econômico. (LEOPOLDI, 1993). 

A existência da CMBEU era de extrema importância para a realização do 

projeto de desenvolvimento apresentado por Vargas. Isto porque seria 

graças a ela que os investimentos em infraestrutura (em especial, energia, 

transporte e portos), necessários para eliminação de gargalos que 

impediam o avanço da economia, seriam realizados. Por outro lado, uma 

vez que estes gargalos fossem eliminados, o país apresentaria boas 

possibilidades de investimentos por parte de empresas estrangeiras, e 

assim possibilitariam um crescimento cada vez maior e estruturado do 

parque industrial e da economia brasileira como um todo. (VIANNA e 

VILLELA, 2005). 
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1.1 Estrutura de Governo e projetos de 

industrialização 

 

A estratégia do governo Vargas para administrar e fomentar o projeto de 

industrialização se concentrou em duas áreas: a Assessoria Econômica e o 

Ministério da Fazenda. 

A Assessoria Econômica fora formada por técnicos e especialistas em 

planejamento e política industrial, energia elétrica e mineral. Vários de seus 

membros haviam tido experiência prévia na assessoria de organismos 

como o Ministério do Trabalho Indústria e Comércio, o Conselho Federal de 

Comércio Exterior e o Conselho Nacional do Petróleo, sendo o chefe do 

departamento Rômulo de Almeida. A Confederação Nacional das Indústrias, 

CNI, ajudou financeiramente no início da formação deste departamento, 

este suporte evidenciava a ligação entre os industriais e o presidente, o que 

refletiu na aliança que Vargas tinha com eles. (LEOPOLDI, 1993). 

Tornou-se responsabilidade desta agência a formulação de projetos 

relacionados com a área de energia, e, por consequência, ligados à 

Petrobras e Eletrobras, bem como todo o planejamento de captação de 

recursos para tal. Daqui surgiram os primeiros projetos interligando as 

políticas energéticas com a indústria de equipamentos pesados.  

Ainda de acordo com Leopoldi (1993), a característica dos que 

compunham este grupo era a orientação nacionalista não-ortodoxa, e assim 

dava a liberdade no governo para a participação controlada do capital 

estrangeiro em empreendimentos nacionais como a Petrobras.  

O Ministério da Fazenda foi outra ponta importante no plano 

desenvolvido por Vargas para o estímulo da indústria e economia nacional. 

Horácio Lafer foi nomeado o ministro e foi o responsável pela política 

econômica de grande parte do Governo Vargas. 

Fora criada a Comissão de Desenvolvimento industrial (CDI), que ficou 

sob a responsabilidade do Ministério da Fazenda, bem como a CMBEU que 
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também respondia e dependia das decisões deste ministério para 

implementar seus projetos e estudos. 

A contrapartida brasileira nos investimentos propostos pela CMBEU foi 

conseguida por Lafer através do Congresso com a lei Nº 1.474 de 

26.11.1951, onde haveria um adicional de 15% no Imposto de Renda, e 

este valor se destinaria para o Fundo de Reaparelhamento Econômico. 

Para gerenciar os recursos que viriam desta nova lei, bem como os que 

viriam do exterior, Lafer também propôs para o Congresso a criação do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), que foi aprovado 

em três meses. 

Durante os dois anos em que a CMBEU esteve ativa no país (1951 a 

1953), 41 foram os projetos levantados para a implementação no país. Nem 

todos chegaram às vias de fato, entretanto a maioria dos projetos que 

obtiveram financiamento estava ligada ao reaparelhamento de ferrovias e a 

projetos da área de energia elétrica. (LEOPOLDI, 1993).  

 

“O saldo positivo da criação do Plano Lafer foi o de 
gerar uma equipe técnica, um banco de desenvolvimento, e 
uma reforma fiscal, que viabilizaria financeiramente, de forma 
definitiva, os projetos do BNDE – um impacto bastante 
significativo na estrutura institucional do governo Vargas e dos 
que o seguiram.” (LEOPOLDI, 1993, p. 39). 

 

 Assim, por mais que a CMBEU tenha terminado antes do esperado - 

devido à eleição de Eisenhower nos EUA, que tinha uma postura diferente 

de Harry Truman com relação ao envolvimento de recursos públicos nestes 

tipos de financiamentos ao invés de recursos privados - o BNDE buscou 

manter os projetos que ainda estavam em curso ou que não haviam sido 

iniciados, e assim deu continuidade aos trabalhos, até mesmo graças à 

incorporação de alguns dos membros da CMBEU em sua equipe.   

A Comissão de Desenvolvimento Industrial (CDI) tinha por sua vez o 

objetivo de formular uma política abrangente de desenvolvimento industrial, 

bem como projetos de criação e expansão de setores específicos da 
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indústria. Como resultado dos trabalhos da CDI nasceu o Plano Geral de 

Industrialização no qual se destacaram as áreas de atenção prioritária a 

serem atendidas pelo Governo: energia (refino do Petróleo, indústria de 

equipamentos para prospecção e refino, e material elétrico pesado); 

metalurgia, (produção de ligas metálicas, e seu processamento em bens de 

consumo e bens de produção); indústrias químicas (insumos industriais, 

adubos, fibras artificiais e materiais plásticos, produtos farmacêuticos, 

celulose e papel); indústria da borracha e indústria de alimentos. 

(LEOPOLDI, 1993). 

A partir da CDI foram criadas mais duas outras organizações: a 

Comissão Executiva da Indústria Automobilística (CEIMA) e a Comissão 

Executiva da Indústria de Material Elétrico. A CEIMA foi responsável por 

estimular o desenvolvimento da já existente indústria de autopeças, 

buscando trazer para o Brasil fábricas de tratores, caminhões e automóveis, 

no início para montagem e depois fabricação local.  

A CDI tinha um projeto de implementação da indústria automobilística 

que consistia de três fases: a primeira de consolidação da indústria de 

autopeças e acessórios para veículos, combinada com o incentivo à 

expansão dos insumos para o setor – em especial aço laminado; a segunda 

era de desenvolvimento da indústria de caminhões e tratores e a terceira de 

implementação da indústria de automóveis. (LEOPOLDI, 1993, p. 41). 

Como resultado, iniciaram-se produções de caminhões na Fábrica Nacional 

de Motores com a Alfa-Romeo, e em 1953 houve uma associação com um 

consórcio italiano encabeçado pela FIAT para a produção de tratores. 

Algumas das grandes montadoras mundiais se mostraram interessadas em 

investir no país, como a Volkswagem, Mercedes Bens e Berliet, entretanto a 

General Motors e a Ford, que dominavam o mercado nacional dificultaram 

os trabalhos da Subcomissão, neste sentido. 

 

“Boa parte do sucesso da implantação da indústria de 
veículos no país no período Kubitschek adveio dos trabalhos 
desenvolvidos da Subcomissão de Jeeps, Tratores, Caminhões 
e Automóveis e na CEIMA durante o governo Vargas” 
(LEOPOLDI, 1993, p. 42).  
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A CDI também tentou incentivar a produção de vagões e locomotivas, 

através de investimentos da alemã Krupp, que se propôs a fabricar 

locomotivas em São Paulo. Desta maneira, pode-se perceber o intenso 

trabalho e interesse por parte do governo Vargas em desenvolver, investir e 

estimular a indústria de base nacional, bem como toda a cadeia que a 

fornece. Isto pode ser visto não apenas para transportes, mas também no 

setor de energia e de bens primários. 

Para o setor energético, a CDI criou a Comissão Executiva da Indústria 

de Material Elétrico. O objetivo desta Comissão era o de reduzir a 

importação de energia em 50% nos próximos 10 anos. Assim, a prioridade 

foi dada a projetos de desenvolvimento na produção de turbinas para usinas 

hidroelétricas. Para que isto acontecesse, foi necessária a execução de 

uma política de incentivos onde víamos a prioridade a este setor para a 

remessa de lucros e royalties, crédito, reserva de mercado, prioridade para 

importação de matérias primas e equipamentos, além do que determinou 

que se caso trouxessem equipamentos do exterior sem gastos de divisas, 

contariam o valor do equipamento como investimento de capital na 

indústria. (LEOPOLDI, 1993). 

Diferente de seu sucessor JK, que possuía um plano bem estruturado 

com metas a serem cumpridas, o governo Vargas trabalhava com diretrizes 

e princípios, que eram comunicadas através das “Mensagens” que ele 

comunicava anualmente ao Congresso, onde destacava o que fora feito no 

ano anterior, e apresentava os novos objetivos.3 As agências criadas 

passavam então a executar projetos com base nestas diretrizes. Durante 

seu governo, Vargas destacou a importância de investir e desenvolver os 

setores a seguir, destacando sempre a importância do Estado na posição 

de investidor ativo, ou seja, Empresário: 

 

                                                           
3
 De fato, o amadurecimento econômico que o Brasil vivenciou no segundo governo Vargas permite o 

plano de desenvolvimento posteriormente em JK. 
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 Energia: Com enfoque para a questão do Petróleo e de 

eletricidade. Algumas das ações já foram mencionadas 

anteriormente destacando quão importante era este setor dentro 

da política de Vargas; 

 Siderurgia: Buscou-se aqui investimento em aumento de 

capacidade da Vale do Rio Doce e da Companhia Siderúrgica 

Nacional; estimulou-se também a instalação de empresas 

privadas de aço como a Mannesman, a Acesita e a Belgo Mineira. 

 

 “Os investimentos efetuados nos estabelecimentos 
novos ou já existentes, fizeram com que a produção de aço 
dobrasse entre 1955 e 1960, passando de 1,2 para 2,2 Milhões 
de toneladas, levando o País em 1963 à quase auto-suficiência 
no suprimento do aço.” (LEOPOLDI, 1993, p. 44) 

 

 Transporte: Este setor tinha seu projeto dividido em:  

reequipamento do sistema de transportes, a) Marítimo (portos, 

dragagem de rios); b) Ferroviário (eletrificação de ferrovias e 

renovação do equipamento, produção de vagões, locomotivas e 

material ferroviário); c) Rodoviário (pavimentação de rodovias). 

Também havia a necessidade da construção naval (expansão e 

reequipamento do Arsenal da Marinha), da implantação da 

indústria de veículos, do desenvolvimento da aviação (montagem 

de aviões pela Aeronáutica – a princípio através da importação de 

peças, mas depois com o desenvolvimento progressivos delas 

nacionalmente), o que acabou por resultar a criação do Instituto 

Tecnológico da Aeronáutica em São José dos Campos, São 

Paulo.  

 Indústria de equipamentos e bens de capital: por 

consequência do desenvolvimento de toda a estrutura planejada 

para o setor de transportes, a indústria de bens de capital e 

equipamentos (material ferroviário, material naval, guindastes), 

material elétrico, cimento e asfalto, indústria química, laminação 
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de metais e metalurgia, seriam beneficiadas, devido ao aumento 

da demanda, e por isso também precisaria de investimento. 

 

Como pôde ser observado nos tópicos acima, o setor de infraestrutura 

foi um dos destaques dentro das prioridades do governo Vargas. Não havia 

como objetivo apenas atender a demanda já existente e que não era 

suprida pela ineficiência, mas sim alargar, aumentar a oferta como uma 

forma de antecipação da demanda que estava por crescer, dando a 

possibilidade de permitir o crescimento paulatino e sustentável com o 

passar do tempo.  

 

“Os projetos ligados à infraestrutura, num processo de 
industrialização vertical, estimulariam o crescimento da 
indústria de base, considerada como setor prioritário a ser 
propulsionado paralelamente aos projetos do petróleo, da 
eletricidade e dos transportes.” (LEOPOLDI, 1993, p. 44). 

 

Por fim, é importante destacar que existia uma sintonia entre os militares 

e os programas desenvolvidos pelo governo, pelo menos no que se refere o 

início de seu governo, já que foram diretamente beneficiados em vários dos 

projetos. As indústrias de armamentos se viam beneficiadas, bem como a 

área naval e de aviação. Muitos foram os militares que estiveram presentes 

nas comissões de Desenvolvimento Industrial bem como a Comissão Mista 

Brasil-Estados Unidos, além da Assessoria Econômica. Eles estiveram 

presentes em intermediações com outros organismos do Governo a fim de 

obter empréstimos, incentivos fiscais, e ajuda técnica para áreas privadas 

relacionadas à defesa nacional. 
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1.2 A política do petróleo 

 

Ao assumir a presidência, Vargas sabia que o petróleo se tornara um 

assunto que não poderia ser ignorado. O aumento da demanda o havia 

colocado em primeiro lugar dentre os produtos importados, assim o país 

não poderia se manter nesta situação de dependência internacional. 

Ao desenhar o projeto de criação da Petrobras, o objetivo que a 

Assessoria Econômica tinha era: formular uma política do petróleo, 

conduzida pelo Estado ao mesmo tempo em que seria criada uma empresa 

que entraria em funcionamento ainda no Governo Vargas. 

Isto porque anteriormente foram muitos os fracassos na tentativa de 

estimular as empresas nacionais e estrangeiras a se lançarem na 

prospecção e exploração do petróleo – dentro das regras estabelecidas 

pelo Estado. Por um lado, as empresas estrangeiras queriam benefícios 

quase ilimitados e permissão em extensas áreas de exploração, enquanto 

que as nacionais não possuíam recursos suficientes para tal investimento, e 

nem conseguiriam recursos fora, devido à pressão das empresas 

estrangeiras. 

A estratégia do governo então foi tentar aprovar o projeto sem grandes 

alardes, devido a toda polêmica já criada na campanha do “O Petróleo é 

Nosso4”. Assim, era necessária inicialmente a captação de recursos, que 

fora feita através de um projeto de lei onde se cobraria um imposto único 

sobre derivados do petróleo. Esta lei originariamente servia para atender ao 

investimento em rodovias, e com a modificação, 25% dos recursos iriam 

para o programa nacional do petróleo, e os outros 75% para as rodovias. 

Este imposto se tornou fundamental para a execução do projeto, e 

                                                           
4
 A campanha do “Petróleo é Nosso” remonta aos debates do fim da Primeira República, em torno da 

nacionalização das jazidas de petróleo brasileiras, que acabou por criar na época o Conselho Nacional do 
Petróleo (CNP). No pós-guerra este tema acirrou-se e vários setores urbanos se engajaram, além de 
políticos e militares. A tendência da sociedade brasileira era de excluir as empresas estrangeiras das 
etapas de exploração e refino, entretanto, a discussão se tornou mais profunda quando das 
responsabilidades entre setor privado nacional ou totalmente estatal (VIANNA e VILLELA, 2005). 
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posteriormente, somado a outros tributos que passaram a existir foram 

conhecidos como o Imposto da Petrobras. 

O segundo passo foi o envio ao Congresso do projeto de lei que 

propunha a criação da Petrobras como uma companhia de exploração de 

Petróleo. O texto do projeto fugiu de referências a temas polêmicos que já 

eram debatidos na sociedade. Ele procurou dar ao tema uma conotação 

mais técnica e menos política. Também não houve menção a qualquer 

proposta que implicasse em fazer mudanças na Constituição, para não 

haver atrasos na aprovação do documento. (LEOPOLDI, 1993). 

Somado a este esforço para a aprovação do projeto de lei, a assessoria 

também administrou e organizou a estrutura para a criação da nova 

empresa. Assim, começou a localizar técnicos estrangeiros necessários 

para compor os quadros da empresa no momento de sua formação, além 

de formular um plano de atuação da empresa para seus primeiros anos. 

Assim, o projeto de lei foi discutido durante quase dois anos, pelas duas 

casas legislativas, e foi aprovado e sancionado pelo presidente no dia 03 de 

outubro de 1953. 

O debate e a grande polêmica em torno da criação da Petrobras, bem 

como o monopólio da exploração e distribuição do petróleo se deram 

basicamente por dois fatores: de um lado estavam os “representantes” das 

empresas estrangeiras, que tinham o interesse na exploração do produto, 

muito embora não tivessem a iniciativa do investimento inicial que acabou 

por ser feito pelo governo; do outro lado estavam as federações industriais 

do Rio de Janeiro e São Paulo, a primeira com posicionamento liberal, era 

contra o monopólio estatal, a segunda defendia a participação do Estado no 

processo industrial, planejamento, protecionismo cambial e tarifário e 

defesa do empresariado local contra a competição estrangeira. 

Foi este o palco da discussão na qual se desenrolou a criação da 

Petrobras. Empresa fundamental para o desenvolvimento econômico 

brasileiro até os dias atuais. A sociedade participou ativamente, muito 

embora sendo influenciada pela mídia, e vários foram os poderes que 
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interferiram para que seus interesses fossem atendidos. Mas afinal, graças 

ao pragmatismo de Vargas, nasce esta tão importante organização 

nacional. 

 

 

1.3 A política da eletricidade 

 

O Segundo Governo Vargas agiu com tamanha intensidade no 

investimento em energia elétrica que em dez anos houve a mudança na 

característica do perfil da geração energética nacional: empresas 

estrangeiras que antes dominavam o setor de geração da energia 

moveram-se para a área de distribuição da mesma, sendo que o Estado 

passou a ter o papel principal de produção de energia. Sendo ator deste 

crescimento, o Estado também passou a financiar o processo de expansão 

da capacidade instalada, tanto pública quanto privada.  

Entre 1950 e 1955 a participação do Estado na geração de energia 

triplicou. Isto porque o Estado criou a Companhia Hidroelétrica do Vale do 

São Francisco (CHESF), em 1947. Esta construiu a usina de Paulo Afonso. 

Em 1952, o governador de Minas Gerais Juscelino Kubitschek criou as 

Centrais Elétricas de Minas Gerais (CEMIG), que construiu diversas usinas 

hidroelétricas, contando com recursos do Banco Mundial e do BNDE, 

alocados pela Comissão Mista; o Estado de São Paulo criou a USELPA, em 

1953 (para gerir a construção da hidroelétrica do Salto Grande no Rio 

Paranapanema, com recursos da CMBEU), que se agregou a outras 

empresas que o Estado já tinha. (LEOPOLDI, 1993, p. 55) 

Sendo assim, o avanço da área de energia elétrica no governo Vargas 

se deu principalmente na parte de infraestrutura e seus impactos foram 

muito mais sentidos no médio e longo prazo do que no curto prazo, com o 

aumento de consumo de energia elétrica, já que este tipo de investimento 

requer tempo para se concretizar. Esta realidade pode ser vista no gráfico 
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de número um, onde se destaca o crescimento acentuado na potência 

instalada no país a partir de 1954. 

 

     

Fonte: IBGE, Estatísticas Econômicas Século XX (2.4  Potência Instalada das Usinas de 

energia Elétrica – 1900-87). 

 

Os anos de 1952-1953 foram de poucas chuvas, o que agravou o 

problema de escassez de energia elétrica. Entretanto, isto não afetou o 

ritmo de crescimento da indústria em geral. Isto porque os industriais 

passaram a ter suas próprias fontes de energia, como represas 

hidroelétricas ou geradores a diesel. Esta “alternativa privada” representava 

cerca de 20% da capacidade de energia que a Light (empresa responsável 

pela geração e distribuição de energia no Estado de São Paulo) poderia 

oferecer. (LEOPOLDI, 1993). Entretanto, a crise se instalou e passaram a 

ocorrer apagões, ou seja, racionamento de energia, o que prejudicava muito 

a indústria (caso não tivesse sua alternativa particular de abastecimento).  

A Comissão Mista levantou este assunto com muita propriedade, já que 

os prejuízos eram muitos – paradas de máquinas, perdas de produções, 

alteração do ritmo de operação das máquinas -, sem contar que é incabível 
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Gráfico 1 - Potência Instalada das Usinas de Energia Elétrica 
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o desenvolvimento sustentável de uma indústria dentro destas condições de 

estrutura. 

A discussão em torno da energia elétrica foi similar à do petróleo. De um 

lado muitos eram a favor da ação por parte do Estado com subsídios e 

reservas de mercado. De outro, havia os liberais que não viam com bons 

olhos esta “intervenção” do Estado. Muitos eram céticos em acreditar que o 

Estado conseguiria resolver este problema que era tão sério. Entretanto o 

ano de 1954 veio provar a eles que estavam errados. 

Para que este plano fosse bem sucedido, de um lado a CBMEU 

estudava e aprovava projetos de empresas privadas e de governos para a 

produção e expansão de usinas hidroelétricas, enquanto que a Assessoria 

Econômica planejou de forma mais abrangente algo de dimensões 

nacionais para eletrificação, construindo a forma de captação de recursos 

para seus projetos, da mesma maneira que fez com a Petrobras. Desta 

forma nasceu a Eletrobrás anos depois. 

Como resultado de todo este esforço, e por mais que muitas das 

sementes plantadas tenham sido colhidas anos depois, em governos 

posteriores, as bases financeiras foram montadas para promover a 

ampliação da capacidade energética brasileira. Assim, a crise neste setor 

foi solucionada abrindo caminho para o desenvolvimento industrial da 

década seguinte. 

 

 

1.4 A política de transportes 

 

No campo da infraestrutura, e mais especificamente dos transportes, 

como já mencionado anteriormente, várias foram as frentes de trabalho 

para o desenvolvimento neste setor. A CDI bem como suas ramificações 

foram importantes para este progresso. No que tange ao transporte 
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rodoviário, o Fundo Rodoviário Nacional, tinha como o objetivo aumentar a 

malha rodoviária existente.  

Para o setor ferroviário, os projetos de maior impacto estavam mais 

relacionados à manutenção das ferrovias já existentes do que sua 

expansão propriamente dita. As grandes empresas ferroviárias já haviam 

sido estatizadas por Vargas em seu Primeiro Governo por serem 

conhecidas por seu retorno de lucros abaixo do esperado. 

A grande dificuldade era com a falta de racionalidade num primeiro 

momento de construção das ferrovias, onde elas atendiam interesses quase 

que egoístas de centros econômicos agrários que buscavam apenas o 

transporte para a exportação de seu produto (exemplo claro é o das 

ferrovias que vinham do interior de São Paulo em direção ao Porto de 

Santos). Assim, uma reconfiguração de toda a malha ferroviária bem como 

seu desenvolvimento era algo caro, e de certa forma além dos recursos 

conseguidos por Vargas para este setor. 

Este, por ser um setor que requer uma manutenção dispendiosa, exigia 

muito mais recursos comparado com o sistema rodoviário, que tem como 

característica uma maior mobilidade, flexibilidade e maior adaptação com as 

contingências da economia local, o que resultou em baixo teor de 

investimento neste setor. 

 

 

1.5 Indústria de equipamentos e de bens de capital 

 

O desenvolvimento da indústria de equipamentos e bens de capital era 

visto como uma consequência da realização dos projetos relacionados à 

energia elétrica, petróleo e siderurgia, bem como de todos os projetos de 

infraestrutura idealizados. 
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Dentre as indústrias consideradas importantes no projeto mais amplo de 

desenvolvimento econômico estavam a de metalurgia, siderurgia, 

automóveis e química. Estas, direta ou indiretamente, receberam 9% do 

total de investimentos feitos pelo BNDE entre 1952 a 1956, com a finalidade 

de possibilitar seu crescimento. 

Estes setores contaram com políticas de crédito especiais, mas também 

obtiveram recursos para importar insumos e equipamentos com câmbio 

subsidiado, bem como através de licenças especiais de importações, além 

de receber assistência técnica, isenções fiscais e tarifárias, reserva de 

mercado e garantia de compra pelo Governo. Foram beneficiados 

diretamente por essas medidas os setores de transporte e energia, uma vez 

que as indústrias de vagões e locomotivas, as indústrias mecânicas, de 

construção naval e material elétrico obtiveram estas facilidades. 

Com este cenário favorável para a indústria, esta passou a importar 

objetivando o acúmulo de estoques de matérias primas e equipamentos em 

maior proporção, entretanto este aumento de importações colaborou para 

uma crise cambial. Buscando atenuar o problema gerado, os industriais 

sugeriram um incentivo maior para as exportações, redução de importação 

de bens supérfluos, maior controle de pagamento feito ao exterior e 

participações dos industriais na formulação de tratados comerciais. 

A taxa de crescimento da produção industrial no período 1949-1959 foi 

de 9,2% ao ano. Nesta década, a produção do setor de equipamentos foi 

maior do que o crescimento da indústria como um todo. Muito embora parte 

deste crescimento tenha ocorrido no governo de Juscelino Kubitschek, o 

esforço inicial de desenvolver o setor local de equipamentos veio do 

governo Vargas. A substituição de importações nos ramos da indústria de 

bens de capital e mecânica foi bastante intensa durante este período. 

(LEOPOLDI, 1993). 
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1.6 Política econômica e o início das dificuldades 

1.6.1 A política externa 

 

As expectativas da política internacional do governo Vargas no momento 

de sua posse eram animadoras. Os laços cada vez mais estreitos com os 

Estados Unidos, através da criação da CBMEU e também a alta do preço 

internacional do café, produto de exportação fundamental para a economia 

nacional, não poderiam gerar melhor cenário do Brasil com o exterior. 

Assim, a política de comércio exterior era baseada em uma taxa de 

câmbio fixa e sobrevalorizada, ao mesmo tempo em que havia o regime de 

concessão de licenças para importar, mencionado anteriormente. 

Entretanto, estas licenças, nos primeiros meses de governo, tinham um 

menor rigor em sua liberação, fato que passou a ser reconsiderado, no 

momento em que um grave desequilíbrio na balança comercial passou a ser 

evidente. 

Segundo Vianna (1990), essa abertura para importação menos rigorosa 

de produtos no início do governo se deu por vários fatores, em primeiro 

lugar devido à persistência de séria pressão inflacionaria interna e de aguda 

propensão a importar. Em segundo lugar, por causa do abastecimento 

precário do mercado interno referente a produtos importados, resultado das 

restrições cambiais de importações que ocorreu no fim do governo Dutra 

(entre 1948 e 1950). Em terceiro lugar, havia uma perspectiva crescente de 

escassez internacional de matérias primas e equipamento importável, como 

consequência da expansão dos programas armamentistas. Em quarto 

existia perspectivas favoráveis da evolução das exportações dos principais 

produtos nacionais; e, por último, o país possuía uma posição cambial 

favorável. 

As autoridades econômicas da época vinham de um contexto ortodoxo. 

Desta maneira, e dentro do raciocínio desta escola, faz sentido a 
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justificativa de aumento de importações no combate à inflação. Isto porque 

a expansão dos meios de pagamento somada a uma oferta de produtos 

relativamente inelástica, bem como a escassez de oferta de bens produção 

prejudicava a melhora de produtividade das empresas. 

 

“Nessas condições, a acumulação de amplos saldos de 
exportação, desacompanhada de medidas fiscais de 
esterilização monetária (de difícil e lenta adoção) ou de uma 
contrapartida adequada de importações, constituiria sério fator 
de inflação a se somar ao déficit orçamentário e à expansão 

creditícia ocorridos em 1950” (VIANNA, 1990, p. 126). 

 

Sendo assim, a tabela de número um apresenta os resultados obtidos 

pelo Brasil, comparando Importações e Exportações, e com base nela se 

pode destrinchar a situação brasileira: 

 

 

 

Exportação 

Efetivada

Perído A/B A/C

Licenciada Efetivada (A) (B)

(A) (B) ( C)

1950

1o Semestre 10,8 8,0 9,1 74% 119% 1,80 1,33

2o Semestre 21,9 12,3 15,8 56% 139% 3,65 2,05

1951

1o Semestre 29,2 15,9 15,3 54% 191% 4,87 2,65

2o Semestre 30,5 21,3 17,2 70% 177% 5,08 3,55

1952

1o Semestre 14,3 22,4 12,9 157% 111% 2,38 3,73

2o Semestre 10,9 11,8 13,2 108% 83% 1,82 1,97

Tabela 1

Fonte: Banco do Brasil, Relatório, 1952. In VIANNA, 1994, p. 127.

Importação Percentagens Média Mensal

Brasil: Comparação entre Importação (CIF) e Exportações (FOB) Efetivas e o Licenciamento 

das Importações, 1950-1952 Cr$ Bilhões



38 
 

Pode-se perceber uma evolução do aumento das importações efetivadas 

no decorrer destes três anos apresentados, com o não acompanhamento 

no aumento das exportações. O ano de 1951 foi essencial para a tomada 

de decisões no sentido de endurecer a política de licenciamento mais 

severamente. O problema é que a validade destas licenças era de seis 

meses a um ano. Assim, havia essa defasagem entre o momento da 

decisão de liberação do documento e da efetivação da importação. 

Ao mesmo tempo em que as importações aumentavam e tiveram que 

ser controladas devido ao impacto na balança comercial, as exportações 

caíram no ano de 1952. As razões para isso foram, por um lado, a 

valorização acentuada do Cruzeiro, bem como das pressões inflacionárias 

internas. Por outro lado, houve uma crise na indústria têxtil mundial que 

prejudicou as vendas do segundo maior produto exportado, o algodão. E, 

por último, a expectativa de desvalorização da moeda fez com que os 

exportadores segurassem suas vendas, formando estoques, a fim de 

vendê-los em uma posição melhor num futuro próximo. 

A crise cambial foi agravada em 1952 por este movimento entre 

aumento de importação e redução de exportação. Somado a isto, houve um 

fator interessante, consequente à situação brasileira da época. Com o 

aumento das importações e reduzida capacidade estrutural nos portos, 

muitas divisas foram usadas no pagamento de fretes e sobretaxas. 

Portanto, a dificuldade do Brasil em obter reservas cambiais para futuras 

comercializações foi um duro golpe em um dos pilares fundamentais do 

plano de desenvolvimento econômico apresentado e defendido por Vargas, 

a possibilidade da substituição de importações num âmbito mais profundo. 

Esta situação foi fundamental para o desenrolar dos acontecimentos 

políticos do governo Vargas, bem como o seu fim. 
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1.6.2  A política econômica doméstica  

 

No que tange ao início do Governo Vargas, não havia questionamentos 

de que era necessário reduzir ao máximo as despesas governamentais, 

aumentar na medida do possível a arrecadação, e por fim adotar políticas 

monetária e creditícia contracionistas. Havia a consciência da gravidade do 

quadro econômico, e por mais que existisse um fundo desenvolvimentista 

em certas alas do governo, estas políticas para estabilização, como 

combate à inflação e ao déficit público precisavam ser implementadas. 

O discurso presidencial era o de defender o projeto de desenvolvimento 

para o país, entretanto, não poderia ser ignorado o contexto herdado do 

governo Dutra, com o risco de piorar as finanças internas e o desequilíbrio 

externo, ao ponto de comprometer o andamento do programa de 

crescimento. Mostra-se claramente que não havia uma associação estreita 

entre desenvolvimentismo e rejeição, pelo menos num primeiro momento, à 

estabilidade. (FONSECA, 2011). 

Para que esta política pudesse ser colocada em prática, três eram as 

dificuldades que o presidente teria que enfrentar. A primeira seria a 

presença de Ricardo Jafet à frente do Banco do Brasil, pois ele defendia a 

expansão do crédito. A segunda era a impossibilidade de alterar o sistema 

tributário para o exercício de 1951, além das dificuldades políticas para 

obter tal aprovação no Congresso. E, por último, conter as despesas do 

Governo, ainda mais com as propostas já aprovadas para execução. 

(VIANNA, 1990). 

O resultado do esforço feito pelo governo pode ser percebido já em 

1951. Os gastos foram efetivamente reduzidos, principalmente o de 

investimentos, além do que nenhuma proposta de aumento salarial foi 

aprovada. A participação do governo na formação bruta de capital fixo caiu 

de 28,4% para 20,3% de 1950 para 1951, embora parte desta queda fosse 

devida ao crescimento do investimento privado permitido pela Substituição 

de Importações dos bens de capital. A arrecadação aumentou (34% maior 
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do que o previsto), devido à melhor eficiência no sistema de captação de 

recursos, e aumento das importações. Por consequência, o resultado da 

equação apresentada acima foi um superávit fiscal, o primeiro desde 1926. 

(VIANNA, 1990). 

 O ano de 1952 começou com as mesmas diretrizes do sucedido ano de 

1951. Entretanto, embora com maiores arrecadações, os Estados, 

principalmente São Paulo, tiveram um déficit, sem contar que o governo 

acabou por ceder às pressões5 e concedeu um reajuste ao salário mínimo, 

e assim não foi possível repedir a façanha do ano anterior.  

Com relação à política monetária, esta seguiu os padrões ortodoxos. 

Mas a política creditícia seguiu o caminho inverso, já que o presidente do 

Banco do Brasil era Ricardo Jafet, cujos ideais econômicos não eram da 

mesma linha, sem contar que ele representava os interesses dos 

empresários nacionais. Assim, a expansão do crédito na soma destes dois 

primeiros anos foi maior do que o superávit conseguido pelo governo neste 

período.  

 

“Mais correto do que atribuir a origem do surto de 
investimentos à expansão do crédito é notar a articulação entre 
ambos, com a demanda da importação de equipamentos 
pressionando o crédito e a expansão deste possibilitando a sua 
realização dos elevadíssimos níveis em que se deu” (VIANNA, 
1990, p. 130). 

 

É interessante notar na fala de Vianna que houve uma relação de auto-

alimentação entre o crédito, as importações e a origem de caixa para estes 

possíveis investimentos. Ou seja, as importações eram necessárias para o 

investimento da indústria nacional. Estes investimentos foram incentivados 

pelo aumento de crédito, que só foi possível em um primeiro momento pela 

politica do governo que gerou um superávit, e em um segundo, graças ao 

aumento dos depósitos correspondentes aos débitos em divisas dos 

importadores. 

                                                           
5
 Desta maneira fica evidente que foi necessária uma política de alianças a fim de que Vargas pudesse 

governar e dar continuidade ao seu projeto de desenvolvimento nacional. 
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Como resumo, é importante ressaltar que o PIB cresceu em 1951 4,9% 

e 7,3% em 1952, com destaque para o setor de serviços, como 

consequência do aumento do comércio importador. As elevadas taxas de 

investimento neste período nos releva uma alteração significativa nas 

participações dos setores privado e público – em favor do primeiro – nos 

investimentos totais realizados no país. 

 

 

1.6.3  A transição para o novo ministério 

 

O ano de 1953 se iniciou dominado pela conjuntura econômica envolta 

em uma crise cambial muito grave. Com quantidades enormes de atrasados 

comerciais, e sem a esperada redução da inflação, o governo via sua 

expectativa de aumento nos empreendimentos ficar cada vez mais longe. 

Além do problema da falta de divisas, neste momento houve a ruptura 

do acordo entre o Brasil e os Estados Unidos6. Isto porque o partido 

Republicano Norte Americano vencera as eleições e Eisenhower modificou 

por completo a política externa de seu país. Desta forma, interferiu nos 

trabalhos do Banco Mundial, que emprestara dinheiro para o Brasil, devido 

à sua crise cambial. Entretanto, a mudança que mais impactou o projeto 

brasileiro seria a quebra de acordo e por fim o encerramento da Comissão 

Mista Brasil-Estados Unidos, bem como sua fonte internacional de 

financiamento. 

O projeto até então percorrido por Vargas era o de desenvolvimento 

nacional que se baseava na estabilização da economia, bem como na ajuda 

                                                           
6
 Esta mudança política significou a quebra de acordo entre Brasil e EUA. Isto quer dizer que agora o país 

não poderia mais contar com os investimentos prometidos através do acordo com a CMBEU, Mais do 
que isso, a alternativa de recursos que estava sendo proposta pelos EUA era via Banco Mundial, o que 
representaria efetivamente juros mais altos. Diante desta nova realidade, muitos autores defendem a 
ideia de “virada nacionalista” de Vargas, enquanto outros a questionam. O fato é, Vargas era presidente 
do Brasil e precisava governar com as opções que tinha em mãos, e a partir deste momento, o acordo 
com os EUA não era mais uma dessas opções. 
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financeira internacional, devido ao acordo da CMBEU. O início do ano de 

1953 viu estes dois pilares ruírem e, somada com as pressões sociais 

advindas das eleições municipais, o governo se viu forçado a abandonar 

seu projeto inicial e seu propósito de estabilização da economia, e viu a 

necessidade de uma reforma ministerial a fim de recompor as bases de 

sustentação do governo olhando os futuros embates político-eleitorais.  

Como bem esclarece Vianna (1990), neste período de turbulência, não 

houve efetivamente uma “virada nacionalista”, como alguns autores 

costumam sugerir, em referência à postura de Vargas no tocante às 

remessas de lucros para o exterior como um papel decisivo nos 

desentendimentos do governo brasileiro com o governo norte americano e o 

Banco Mundial. 

Houve sim em janeiro de 1953 a promulgação da Lei do Mercado Livre, 

No. 1807, concedendo ampla liberdade de movimentos pelo mercado livre 

de câmbio ao capital estrangeiro no Brasil, além de reconhecer plenamente 

o direito do reinvestimento. Esta legislação posicionou o Brasil como o país 

na América Latina com menor restrição nesta área. Entretanto, a 

interrupção dos acordos norte-americanos, veio da parte deles e por razões 

já explicitadas, dentro de uma mudança de política interna, após as 

eleições. 

Decisiva na mudança de postura do Banco Mundial com relação ao 

Brasil foi o agravamento da situação cambial ao longo de 1952, o que 

acarretou enormes atrasos comerciais, somada, novamente, a situação 

política entre Brasil e Estados Unidos, devido à mudança de postura por 

parte dos norte-americanos. O Banco Mundial se sentiu prejudicado e 

passou a interferir na condução da política econômica por parte do governo 

brasileiro e pelo Export-Import Bank (Eximbank), principal financiador dos 

projetos da CBMEU. E assim, devido à sua ação, o Exibank se viu 

pressionado a adotar condições bastante duras para a concessão de um 

grande empréstimo em dólares, cujo objetivo era regularizar a situação dos 

atrasados comerciais. E por fim, o Eximbank foi forçado a retirar todos os 
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seus empréstimos do país, que tinham como objetivo suprir os projetos da 

CBMEU. 

Com relação à Lei 1.807, efetivamente o que aconteceu foi a criação de 

múltiplas taxas de câmbio, sendo algumas flutuantes. E assim, do lado da 

oferta no mercado livre, haveria 5 taxas de câmbio efetivas: a primeira era 

fixa do mercado oficial – utilizada para mais de 85% das exportações, a 

segunda, possuía 3 taxas diferentes de câmbio flutuante para as demais 

exportações, e por último a taxa do mercado livre que era aplicada nas 

transações financeiras, com algumas exceções. Do lado da demanda de 

câmbio, existiam duas taxas: a primeira que era a oficial, seria utilizada para 

a maior parte das importações e tudo relacionado a elas; a segunda era a 

do mercado livre, que seria aplicada ao restante das importações e 

remessas. 

Os objetivos com esta lei eram de, por um lado facilitar as exportações, 

sem prejudicar a receita cambial obtida com produtos de demanda 

inelástica. Por outro lado, queria-se reduzir a importação de cerca de um 

terço do valor total das importações, substituindo, dessa forma, parte da 

limitação das importações através de licença prévia. (VIANNA, 1990).  

 

“Havia certa preocupação, também, com os efeitos 
inflacionários do novo sistema cambial, devido ao provável 
encarecimento de bens de consumo e insumos utilizados na 
produção industrial. Para a visão ortodoxa da economia, 
entretanto, a efetivação das pressões inflacionárias dependeria 
da política monetária e creditícia do governo, que deveria ser 
auxiliada, ademais, pelos recursos a serem obtidos pelo 
governo com a compra de divisas no mercado oficial e a sua 
venda no mercado livre de câmbio” (VIANNA, 1990, p. 135). 

 

O objetivo de Lafer seria atingir o superávit para retomar de alguma 

maneira o alvo inicial do governo.  Entretanto, nos primeiros meses do ano 

levantou-se a sensação de que o governo teria perdido o controle. A 

situação cambial não melhorou, devido à piora das exportações (que não 

reagiram como o esperado à mudança de câmbio) e ao café que reduziu 

seu volume vendido, por conta da expectativa internacional quanto à sua 
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desvalorização. Por consequência, os atrasados comerciais continuaram a 

aumentar, o que agravou o relacionamento com o Eximbak e culminou com 

o cancelamento da segunda parcela do último empréstimo concedido ao 

país.  

Assim, Vargas se vê na necessidade de realizar uma reforma ministerial, 

e em junho de 1953 Osvaldo Aranha assumiu o Ministério da Fazenda, no 

lugar de Horácio Lafer, e Marcos de Souza Dantas assumiu a frente do 

Banco do Brasil, no lugar de Ricardo Jafet. Esta mudança se deveu 

exclusivamente ao cenário que o governo enfrentava: situação econômica 

delicada, uma crise na produção de energia elétrica – devido a um grande 

período de estiagem-, e por último o aumento das dificuldades do governo 

no plano social e político, isto por conta de greves trabalhistas e a derrota 

política com a eleição de Jânio Quadros para a prefeitura de São Paulo. 

(VIANNA, 1990). Diante dos sinais de enfraquecimento das bases de 

sustentação de Vargas, a oposição começou a montar cerco ao governo. 

Esta reforma buscou antes de tudo reforçar seus apoiadores, visando já 

as eleições para governos, bem como a sucessão presidencial. Os 

nomeados, dentre eles João Goulart para o Ministério do Trabalho, davam a 

flexibilidade de Vargas mover-se para a direita ou para a esquerda, 

dependendo de como as coisas aconteceriam. 

Dentro desta nova realidade, a política de Osvaldo Aranha era a 

tentativa de novamente encontrar a estabilização da economia, com base 

nos fundamentos ortodoxos: política fiscal austera, e políticas monetária e 

creditícia restritivas, mas desta vez buscando o ajuste cambial. 

A dificuldade para o estabelecimento deste plano tinha duas linhas: a 

primeira era a situação cambial, e a segunda, o financiamento do déficit 

público sem a emissão de moeda e expansão do crédito. Assim, a criação 

da Instrução 70 da SUMOC (Superintendência da Moeda e do Crédito) 

visava resolver estes dois problemas. 

Através da Instrução 70 da SUMOC, o Banco do Brasil voltou a manter o 

monopólio cambial, e a ele deveriam ser obrigatoriamente repassadas ou 
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vendidas as divisas que viessem das exportações. O controle quantitativo 

das importações também foi extinto e substituído pelo regime de leilões de 

câmbio em bolsa de fundos públicos. Desta maneira, houve a possibilidade 

de manter a proteção da indústria, já que as importações foram 

classificadas em cinco categorias da maior à menor essencialidade, para 

suportar o crescimento buscado pelo governo desde seu início.  

O sistema de leilões, através das taxas múltiplas de câmbio possibilitou 

uma desvalorização cambial, a manutenção de uma política de importações 

seletivas, o que indiretamente protegeu a produção doméstica, e por último, 

o recolhimento dos ágios nos leilões (creditados à conta de Ágios e 

Bonificações) permitiu a geração de uma importantíssima fonte de receita 

para a União, reduzindo a necessidade de se recorrer ao financiamento 

inflacionário do déficit fiscal. 

Enquanto os importadores pagavam um ágio para trazer seus produtos, 

dentro desta nova norma, os exportadores recebiam divisas acrescidas de 

um bônus, conforme seu produto. Os grandes beneficiários desta política 

foram, afinal, o governo - que passou a importar equipamentos e insumos 

necessários às obras de infraestrutura a custo de câmbio – e os industriais 

importadores (LEOPOLDI, 1993). 

Muito embora a Instrução 70 da SUMOC determinasse que o saldo dos 

ágios dos leilões fossem utilizados na regulamentação das operações 

cambiais e no financiamento à agricultura, buscava-se uma alternativa para 

que fossem utilizados nos gastos do governo, viabilizando, dessa forma 

uma política monetária restritiva.  

Os primeiros resultados foram positivos. Houve um aumento nas 

exportações, e em contrapartida, as importações mantiveram o mesmo 

patamar. Sem contar que houve uma elevação no nível de receitas do 

governo. O lado negativo de todo o plano de governo, e que está ligado à 

política fiscal austera, foi o aumento dos gastos do governo, e estes ligados 

principalmente aos investimentos em infraestrutura, também a forte seca 

que atingiu o Nordeste, bem como um abono elevado concedido ao 

funcionalismo público. Somado a estes gastos, o Banco do Brasil acabou 
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por pagar com recursos próprios US$ 250 milhões de atrasados comerciais 

a diversos credores, bem como cobrir a dívida do Estado de São Paulo, 

diante da eminente falência. (VIANNA, 1990). 

Graças a este déficit do setor público, a política creditícia foi impactada. 

Os empréstimos do Banco do Brasil cresceram apenas 18%, menos que a 

inflação.  

No que se refere à inflação, no ano de 1953 ela deu um salto, de 12% 

para algo em torno de 20%. Para o governo isto seria explicado por este 

aumento do déficit. Entretanto, este aumento pode ter sido impactado pelas 

desvalorizações cambiais da Instrução 70, que pressionaram os custos de 

produção das empresas, fazendo com que elas elevassem seus preços. 

Por fim, o resultado do PIB foi inferior ao dos anos anteriores. O setor 

agrícola foi o principal responsável por este fato, devido à forte seca, e 

mesmo que as indústrias tivessem crescimento por volta dos 9%, o 

comércio e serviços foram muito impactados devido à redução das 

importações. O mesmo ocorreu com o investimento do setor privado, 

seguido pelo investimento do governo que cresceu a taxas muito inferiores 

as dos anos anteriores. 

 

 

1.7 Novas dificuldades e a última crise 

 

No início do ano de 1954 o governo se viu mais tranquilo no que se 

refere aos problemas com o comércio exterior, entretanto, a inflação passou 

a ser o foco de atenção da equipe econômica. Em particular, a questão dos 

salários foi o destaque para a crise deste período. 

Era necessário o aumento de salários, entretanto o ambiente político se 

tornou muito polêmico e complicado a respeito de quanto seria este 

aumento. A proposta de reajuste do ministro do trabalho, João Goulart, foi 
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de 100%, enquanto que era defendido pelo Ministro Osvaldo Aranha, a 

FIESP, a UDN e oficiais do Exército um aumento de 33%, sendo que para a 

recomposição do pico do reajuste anterior seria necessário 53%. 

Houve uma discussão politica nacional em torno do tema. De um lado, a 

UDN criticava a medida, dizendo que era uma forma de influenciar o povo 

(inclusive porque o país estava em pleno ano eleitoral); o Exército por sua 

vez também fez o seu manifesto, defendendo a ordem pública, e que 

mediante ao perigo 7comunista, o país deveria estar atento. Como 

consequência direta destas movimentações, João Goulart foi destituído de 

seu cargo. 

Mesmo em face a tamanha pressão de grupos fortes da política 

nacional, em um ano de eleições, Getúlio anuncia em 1º de Maio de 1954 o 

aumento de 100% nos salários. Esta decisão gerou problemas para o 

presidente, dentro de sua equipe econômica. Osvaldo Aranha se viu 

contrariado, bem como seu braço direito Sousa Dantas, que chegou a pedir 

demissão.  

Não bastasse esta dificuldade na economia doméstica, o café como 

principal produto de exportação brasileiro enfrentou dificuldades neste ano. 

Houve brusca redução no volume de exportação devido a problemas com 

geadas nos locais de produção. Com o aumento dos preços, os EUA, 

iniciou uma campanha contra o nosso produto, bem como seu consumo. 

Assim as exportações brasileiras caíram abruptamente. Com pressões por 

parte dos cafeicultores, o governo, em uma cartada final, cedeu e modificou 

o sistema de bonificações instituído pela Instrução 70 da SUMOC, gerando 

uma desvalorização por volta de 27% para as exportações do café. Esta 

medida aumentou ligeiramente as exportações do café, entretanto ficaram 

muito aquém do que deveriam ser no segundo semestre de 1954.  

Assim, no final do período o programa de estabilização de Aranha 

estava comprometido. Tanto o objetivo de enfrentar a situação cambial, 

                                                           
7
 O pano de fundo internacional é a guerra fria onde a disputa de poder entre capitalistas e comunistas 

era sempre eminente. Este medo do avanço comunista era sempre lembrado e fez parte da politização 
do período. 
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quanto o de adotar ações de políticas monetária e restritivas, tendo em vista 

o combate à inflação, foram fracassados. 

Ao ler os textos econômicos da época não fica tão evidente o fato de 

que, junto com a crise econômica, caminhava uma forte crise política, por 

mais que Getúlio Vargas tentasse separá-las. Faltou ao presidente o apoio 

de um bloco político no Congresso. Era parte da estratégia política de 

Getúlio não se ligar a um ou mais partidos e buscar o difícil caminho do 

meio, evitando radicalizar uma conjuntura por si só profundamente 

fragmentada. Mas esta estratégia minou a base política de seu governo. 

(LEOPOLDI, 1993). 

O presidente, desde o início de seu mandato sentiu a pressão da 

oposição. Quer seja através da UDN contestando os resultados eleitorais 

que lhe deram a vitória, quer pelo silêncio da imprensa que decidiu não 

prestigiá-lo – em uma nova era na qual a televisão ganhava espaço nos 

lares brasileiros. No Congresso, ele não conseguiu formar um bloco 

partidário de apoio, mas também não encontrou uma postura generalizada 

de obstrução às iniciativas governamentais. Havia efetivamente essa 

separação entre a área de formulação e implementação de políticas 

estratégicas e a área propriamente política. Já que em uma o trabalho 

caminhava e dava seguimento, na outra era uma constante incerteza 

(LEOPOLDI, 1993). 

Com o passar do tempo, o tom dos ataques a Vargas passaram a ser 

mais constantes, elevados e perigosos. Discursos pedindo um golpe de 

Estado, como solução, bem como Impeachment se tornaram parte da 

realidade do presidente. Para a oposição faltava apenas um pretexto para 

exigir a renúncia dele, e este surgiu no momento do atentado da rua 

Toneleiros, contra Carlos Lacerda, o crítico mais forte do governo. 

Por ter neste acidente morrido um major da aeronáutica, e estarem 

envolvidos assessores próximos a Vargas, mas ao que tudo indica sem o 

conhecimento do Presidente, provocou nas vozes antivarguistas a exigência 

de renúncia de Vargas. A fim de não criar mais problemas, em um gesto 

conciliatório, o presidente aceita seu afastamento temporário até que este 
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episódio fosse esclarecido. Mas na manhã do mesmo dia, um grupo de 

generais se dirigiu ao Palácio do Catete exigindo a renúncia imediata do 

presidente. Ao saber da movimentação através de seus assessores, e 

perceber que estava sendo deposto, ele recolhe-se aos seus aposentos e 

saiu da vida para entrar na história com um tiro no peito. 

Ao morrer, Getúlio se transformou em uma figura heróica, e 

fundamental, na história brasileira – um verdadeiro divisor de águas. Por 

mais que seus inimigos políticos se mantivessem ativos e em busca de 

seus próprios interesses, o que ocorreu com  Vargas forçou a criação de um 

grupo antigolpista que asseguraria as leis Constitucionais e assim a posse 

de seu vice, Café Filho. Mais do que isso, foi possível a recomposição entre 

PSD e PTB, que permitiriam a eleição de Juscelino Kubitschek, com suas 

propostas favoráveis à indústria, e que buscaria sempre o caminho do meio, 

bem como o auxílio dos grupos técnicos formados no Segundo Governo 

Vargas. 

 

Ao analisar o período do Segundo Governo Vargas, pode-se perceber 

que o plano de desenvolvimento nacional que o presidente possuía tinha 

uma estratégia delineada. Diferentemente do que alguns autores8 

defendem, havia sim um plano a ser seguido, e investimentos identificados 

como fundamentais para o desenvolvimento, e não fora simplesmente uma 

reação aos gargalos encontrados durante seu governo. 

Pelo fato de Vargas ter que responder às exigências do nacional-

populismo e do desenvolvimentismo, o que lhe daria a popularidade frente 

às camadas urbanas, mas também por ter que sustentar os acordos que lhe 

permitiram o sucesso nas eleições, dentre eles junto a setores mais 

conservadores e alinhados com interesses norte americanos, caso o 

governo não tivesse um projeto concreto a ser seguido, um emaranhado de 

incongruências seria o resultado de suas ações políticas, o que de fato não 

pode ser percebido. (BASTOS, 2005) 

                                                           
8
 Para Lessa e Fiori (1991) o Segundo Governo Vargas mostrou-se ortodoxo em matéria de política 

econômica e não possuía qualquer projeto, muito menos um projeto industrializante. (FONSECA, 2011). 
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O que pode ser destacado em todo este período é que por ter um projeto 

nacional desenvolvimentista bem delineado, e por ter que estabelecê-lo 

mediante a tantos grupos contrários no âmbito nacional, Vargas ao fim se 

vê sozinho com muitos compromissos, e sem conseguir a confiança de 

qualquer setor nacional. 

Como defende Bastos (2005) em seu artigo, Vargas era uma figura 

flexível, pragmática e politicamente realista. Ele sabia o que queria e que 

caminhos seriam importantes para o desenvolvimento do Brasil: a criação 

da Petrobras bem como a instalação de infraestrutura energética e o 

embrião da estrutura de transportes não deixa qualquer dúvida – estão aí 

para certificar que é verdade. O fato é que foi necessário atender a 

interesses diversos e muitas vezes antagônicos a fim de que se pudesse 

chegar a seu objetivo maior.  

As alianças foram necessárias, seja com os Estados Unidos em troca de 

conhecimento técnico bem como capital para investir, já que ambos os 

fatores o país não tinha por si só. O objetivo de Vargas não era 

simplesmente ignorar e excluir a ajuda externa, mas sim, através dela ou da 

que lhe permitisse, atender ao seu projeto nacional-desenvolvimentista, em 

acordos que trouxessem o maior retorno nacional, em situações 

econômicas e políticas restritivas. 

Desta forma, mesmo que em luta contra interesses próprios de setores 

específicos, buscando conciliar interesses inconciliáveis e antagônicos 

muitas vezes da sociedade brasileira, Vargas tentou implementar seu 

projeto de Governo com o objetivo de proporcionar ao país um novo nível 

de investimento e crescimento. Poderia ter feito muito mais caso mais 

grupos tivessem o mesmo objetivo.  

 As restrições por conta de sua política econômica foram o principal fator 

do insucesso do plano de Governo de Vargas. Os fatores externos como a 

crise cambial e a dificuldade com as exportações criaram grandes 

dificuldades para o avanço do projeto. A quebra do acordo de financiamento 

aos projetos da CBMEU foi fundamental para o processo de derrocada do 

plano. Foi esta dependência o grande problema em todo o processo, e não 
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sua incoerência. E dentro deste cenário não faltaram opositores para 

terminar com o sonho do que poderia ter sido um Brasil diferente, melhor 

posicionado para uma economia em tempos de desenvolvimento acelerado. 
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Capítulo II 

PANORAMA DE FUNDO ECONÔMICO DO GOVERNO DE 

JUSCELINO KUBITSCHEK 

 

 

Os anos que compreendem o governo de Juscelino Kubitschek podem 

ser considerados de muitas maneiras uma era de ouro no Brasil. 

Efetivamente, houve uma transformação de cinquenta anos em apenas 

cinco, como era o planejado. 

O país possuía em seu início a maior parte de sua população vivendo no 

campo e, o setor agrário exportador possuía um papel importante no setor 

externo, ou seja, o país ansiava por transformações que o levassem a sair 

desta estrutura já ultrapassada e o permitisse se preparar para uma nova 

conjuntura que estava sendo desenhada no âmbito internacional. 

JK representou esta mudança para o Brasil. Seu governo pode ser 

considerado o momento auge do desenvolvimentismo. A população migrou 

para as cidades, a indústria efetivamente se estabeleceu e tomou o seu 

lugar na economia nacional, o país viu nascer sua nova capital e o mundo 

viu a arquitetura contemporânea brasileira aflorar. O Plano de Metas foi o 

mais completo e coerente conjunto de investimentos até então 

estabelecidos no Brasil 

De muitas maneiras se pode observar tais transformações. De certo 

modo elas trouxeram consigo um preço a ser pago, um preço alto, e JK 

decidiu não pagá-lo, deixando como herança ao seu sucessor. Graças a 

isso, o povo brasileiro viveu seu momento de crescimento e abundância, 

mas ao fim amargou décadas de inflação e também liberdade vigiada, ou 

melhor, de ditadura. 

O objetivo deste capítulo é o de descrever como se deu esta 

transformação brasileira durante o governo JK. Seus erros, seus acerto, 

mas também suas consequências. O papel carismático do presidente foi 
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fundamental não apenas para colocar em prática seus objetivos, mas 

também para depois sustenta-los até o final. 

 

A morte de Getúlio Vargas, que causou grande comoção nacional, 

acabou por dificultar os planos originais por parte de seus inimigos, os quais  

viam na tomada do poder pelo militares como uma boa solução. Apesar da 

grande inquietação política formada, não houve problemas para que seu 

vice, Café Filho, assumisse o poder, já que este também era visto com bons 

olhos pelos inimigos de Vargas.  

Assim, a grande incumbência de Café Filho seria a de manter a 

economia com seus indicadores de estabilidade da melhor forma possível, 

durante o próximo ano e meio que lhe era devido e entregar o governo 

brasileiro para o presidente que seria eleito. 

Café Filho tentava apresentar um tom bastante conciliador na formação 

de sua equipe ministerial, já que vinha de um ambiente político muito 

conturbado após o fim do Segundo Governo Vargas. Entretanto, era nítida a 

tendência conservadora e antigetulista que se formava. Nomeado para o 

Ministério da Fazenda no início do governo, Eugênio Gudin foi uma figura 

clara desta tendência conservadora neste início de governo na medida em 

que sempre foi um crítico ferrenho das propostas desenvolvimentistas e a 

favor de políticas ortodoxas. 

O Brasil encontrava-se em uma crise cambial exacerbada. A escolha de 

Gudin tinha como um dos objetivos a negociação dos vencimentos 

pesados, os quais o país não possuía condições de saldá-la no curto prazo, 

já que ele tinha um bom prestígio junto à comunidade internacional, 

principalmente devido às suas posições defendidas no campo econômico. 

Entretanto, frente à nova postura do governo americano chefiado por 

Eisenhower, já sentida pelo Brasil no Segundo Governo Vargas com a 

extinção da CMBEU, o empréstimo conseguido ficou aquém das 

necessidades brasileiras, e assim Gudin se viu obrigado a pedir 

empréstimos para os bancos privados, sob duras condições. Com esta 
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postura, a mensagem era clara: o problema de financiamento da América 

Latina seria resolvido por fluxos de capitais privados e não por auxílio 

econômico do governo americano. (PINHO NETO, 1990). 

Devido a esta nova realidade, Gudin passou a manifestar o interesse em 

remover os obstáculos à livre entrada de capitais estrangeiros no país. 

Dentro desta realidade nasce a instrução 113 da SUMOC em 27 de janeiro 

de 1955, a qual permitia à Carteira de Comércio Exterior (CACEX) emitir 

licenças de importação sem cobertura cambial para equipamentos e bens 

de produção. 

Com esta instrução ficou muito mais vantajoso para o investidor externo, 

em detrimento do capital nacional, que percebia a vantagem de internar 

bens diretamente via SUMOC 113 do que ingressar com recursos 

financeiros no Brasil e comprar licenças de importação no leilão pertinente. 

(VIANNA e VILLELA, 2005).  

Em resumo, o que esta nova instrução da SUMOC fez foi consolidar a 

legislação anterior construída por Vargas, dando um passo além, já que 

agora as importações não precisariam mais ser aprovadas pelo conselho da 

SUMOC e pela Comissão de Desenvolvimento Industrial, e sim apenas pela 

CACEX. Não foi pouca essa mudança estabelecida, já que era justamente 

através desta permissão que era feita toda a pressão política dos interesses 

internos. (PINHO NETO, 1990). 

Dentre os autores estudados sobre este período, com destaque para 

Pinho Neto (1990) e Vianna e Villela (2005), é um consenso a afirmação de 

que não houve nenhuma ruptura do que vinha sendo feito por Vargas e o 

que passou a ser feito no governo de Café Filho. De fato, o que houve sim 

foi o aprofundamento das ações de abertura ao capital estrangeiro, com o 

objetivo de no primeiro momento, expansão econômica e no segundo, de 

saneamento econômico e financeiro doméstico. 

Em continuidade ao seu programa econômico, Gudin tinha como 

objetivo a estabilização econômica, a austeridade fiscal e a contração 

monetário-creditícia, ponto de crítica dele ao governo anterior.  Desta forma, 
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ele buscou através de meios políticos e pela SUMOC, instruções e leis 

visando a redução do crédito, bem como um corte nos gastos do governo, 

dentre eles dando prioridade ao corte dos investimentos públicos ao invés 

dos gastos em consumo. 

Desta forma, a gestão de Gudin foi uma das mais ortodoxas que o Brasil 

já teria visto até então, o que acabou por gerar uma ampla crise de liquidez 

e aumento significativo do número de falências e concordatas no começo 

de 1955, além de significativa queda da formação bruta de capital fixo. “Não 

fosse a curta duração do programa de estabilização de Gudin, ter-se-ia 

registrado uma forte queda no nível de atividade industrial”. (VIANNA e 

VILLELA, 2005, p 39). 

Com os resultados apresentados acima, somados ao descontentamento 

dos cafeicultores que viam uma taxa de câmbio valorizada para a 

exportação de seu produto, a pressão política foi intensa, forçando Gudin a 

pedir demissão em abril de 1955. 

A fim de amenizar os ânimos dos cafeicultores, Café Filho decidiu 

nomear para a pasta da Fazenda o paulista e banqueiro José Maria 

Whitaker, crítico do regime de taxas múltiplas e do “confisco cambial” que 

tanto prejudicou os cafeicultores.  

De início ele abandonou a política restritiva de crédito e, quanto à 

política cambial ele estava determinado a instituir um mercado totalmente 

livre, unificando as taxas e de certa forma desvalorizando a moeda. 

Entretanto, por mais que ele tenha recebido apoio total do FMI para esta 

reforma, o presidente decidiu levar o projeto ao Congresso Nacional, o que 

significou a morte da reforma cambial. 

A rejeição desta reforma cambial, apoiada por Roberto Campos, então 

superintendente do BNDE, representava a opção feita pela política 

brasileira, que posteriormente ficou evidente no governo seguinte de JK, o 

de intensificar e aprofundar o processo de industrialização através da 

Substituição de Importações. Este caminho tomado era duramente criticado 

dentre eles por Campos, pois viam nele a razão do desequilíbrio da balança 
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de pagamentos, bem como o desestímulo à exportação através das taxas 

cambiais artificialmente sobrevalorizadas. (PINHO NETO, 1990). 

Mediante esta situação, Whitaker renunciou ao cargo, sendo substituído 

por Mário Câmara que, restando apenas três meses para o fim do governo 

Café Filho, não teve muito o que fazer. 

Assim, por mais que em seu início o governo Café Filho tenha sido 

ortodoxo ao extremo, que por consequência trouxe grandes prejuízos para 

as empresas e bancos nacionais, refletidos no pouco crescimento da 

formação bruta de capital fixo, pode-se dizer que este foi um governo de 

continuidade, no que se refere à política externa brasileira, durante as 

décadas de 1950 e 1960. Vargas mais do que ninguém sabia da 

dependência que o Brasil tinha do capital estrangeiro para a realização dos 

seus projetos, haja visto a criação da CMBEU e a dependência dos 

resursos internacionais, e a criação da SUMOC 113 é apenas o 

aprofundamento do que ele iniciara visando o crescimento nacional. 

O período de pós-guerra significou para a América Latina sempre uma 

alternância de programas contracionistas e expansionistas num mesmo 

governo, devido às suas dificuldades e limitações intrínsecas, e não foi uma 

questão simples de oposição entre crescimento e estabilização, como é 

sugerido por alguns autores. Bueno e Faro (2004) destacam em seu 

trabalho que a grande dificuldade da América Latina é a questão da 

acumulação de capital que se torna insuficiente para absorver a maioria da 

população em empregos de maior produtividade, somado ao fato de que a 

sociedade escolhe gastá-lo, reproduzindo os padrões das sociedades mais 

desenvolvidas, a saber, produtos de luxo. 

Foi assim durante o segundo governo de Getúlio Vargas, da mesma 

maneira com o curto governo de Café Filho e também, como veremos, com 

o governo de Juscelino Kubitschek. 

  A campanha eleitoral de JK apresenta o fato de que o Brasil estaria 

passando por um momento de transição, deixando para trás um passado 

agrário e moldando um futuro industrial e urbano. Desta maneira, ele 
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defendia o projeto de acelerar o desenvolvimento econômico como a 

maneira de agilizar esse momento de transformação do país. A 

industrialização era para o candidato a forma mais eficiente de resolver os 

problemas de um país populoso, pois isso significava um grande mercado 

consumidor em potencial, e abençoado com os mais variados recursos 

naturais. (VILELLA, 2005). 

Juscelino teve como adversários na eleição presidencial Ademar de 

Barros do PSP, populista, mas de pouca representatividade, Juarez Távora 

da UDN, este de cunho conservador e Plínio Salgado do PRP que era líder 

integralista. JK saiu para a campanha em uma coligação entre PSD (Partido 

Social Democrático) e PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) e acabou sendo 

eleito com 36% dos votos válidos, em outubro de 1955, tendo como seu 

vice João Goulart, o Jango, do PTB, e assim o resultado desta eleição 

trouxe ao poder os partidos herdeiros do “getulismo”. 

A realidade brasileira encontrada por JK era a de, pelo lado econômico, 

inflação moderada, já que não era a mais grave vivida pelo Brasil dos anos 

anteriores, o Índice Geral de Preços estava em torno de 12%, quando já 

havia chegado aos 20% entre 1953 e 1954. O déficit público estava em 

torno de um terço das receitas que o governo federal possuía. Pelo lado 

social, a população brasileira crescia com uma taxa de 3% ao ano, 

considerando uma população de 60 milhões de habitantes, sendo que 

destes mais da metade ainda vivia nos campos e tinham como fonte de 

renda o setor agropecuário, muito embora este tinha apenas o peso de 21% 

do PIB. 

Foi este o sinal de “atraso” somado às características 

desenvolvimentistas já apresentadas pelo presidente quando prefeito de 

Belo Horizonte e depois governador de Minas Gerais que resultaram no que 

acabou por ser conhecido como o Plano de Metas, sendo este plano um 

forte investimento público e privado nos setores industriais e de 

infraestrutura9. Assim, o Brasil viveria os anos gloriosos de grande 

                                                           
9
 A base destes projetos já havia sido delineada pela CMBEU. 
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desenvolvimento, e o presidente cumpriria o que prometeu em sua 

campanha, o desenvolvimento de cinquenta anos em apenas cinco. 

O governo de JK, como será visto na sequência, teve como pilar central 

o Executivo, da mesma maneira que Vargas, de onde emanava de forma 

decisória e assertiva a política econômica sem, entretanto, se restringir 

apenas ao campo dos técnicos. Por outro lado, no Congresso, o presidente 

teve seu apoio por nele conter majoritariamente membros do bloco PSD-

PTB, e assim possibilitou a base para as realizações das políticas 

econômicas. Em outras palavras, havia uma condição de estabilidade 

política, sem confrontos entre Executivo e Legislativo, o que ocorreu no 

governo de seu antecessor Getúlio Vargas, e que viria acontecer com seu 

sucessor Jânio Quadros. 

Entretanto, esta vantagem no governo de JK não o fez alterar seu estilo 

de governar. Ele gostava da existência do amplo consenso em suas 

decisões, principalmente na área econômica, sobretudo devido à busca 

constante de legitimidade, graças à qualidade técnica da sua equipe, ao uso 

da ideologia desenvolvimentista, com ênfase no crescimento industrial, e na 

capacidade de resolver crises mediante negociação e adiamento de 

questões problemáticas. (LEOPOLDI, 2002). 

  

 

2.1 A administração paralela e as agências 

formuladoras 

 

O presidente Kubitschek herdou dos governos anteriores agências e 

ministérios-chave, como o da Fazenda e das Relações Exteriores e neles 

uma equipe preparada, equipada e experiente, o que facilitou a criação e 

desenvolvimento dos projetos de seu governo. Os gargalos que obstruíam o 

desenvolvimento do país, destacados pela Comissão Mista Brasil-Estados 

Unidos (CMBEU), bem como uma poderosa ferramenta como o Banco 
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Nacional de Desenvolvimento (BNDE) foram o alvo de seu projeto, e estas 

ferramentas acabaram por ser de grande utilidade para o crescimento 

econômico que se viu durante seu mandato. 

O presidente tinha consciência do papel fundamental que o Ministério da 

Fazenda teria para a efetivação da política de desenvolvimento que ele 

idealizava. Isto porque seria seu ministro aquele que negociaria os recursos 

externos, de grande importância para a efetivação dos investimentos. 

Associado ao Ministério da Fazenda, importantes agências trabalhavam 

em conjunto, como o Tesouro, o Banco do Brasil com suas carteiras de 

Comércio Exterior (CACEX) e de câmbio, além da SUMOC. Todas elas 

relacionadas com a emissão de moeda e políticas de créditos, bem como 

política comercial e cambial. O Instituto Brasileiro de Café (IBC) era o órgão 

que fazia a ponte entre o Ministério da Fazenda e os cafeicultores, cuja voz 

ainda deveria ser considerada dentro do âmbito político/econômico do país. 

Além do Ministério da Fazenda e seu papel fundamental para o projeto 

de crescimento e desenvolvimento nacional de JK, também há um destaque 

para o Ministério da Viação e Obras Públicas. Este foi de extrema 

importância para o setor de infraestrutura, com destaque aos transportes, já 

que foi o responsável por criar as metas nesta área, fiscalizar a construção 

da malha rodoviária, bem como a implantação da indústria de veículos 

automotores no país. (LEOPOLDI, 2002). 

Se por um lado o presidente tinha consciência da importância que estes 

órgãos teriam para a efetivação de seu projeto de governo, por outro ele 

percebia neles, de certa forma, como um entrave. Desta maneira ele 

buscou uma alternativa que se mostrou fundamental para o resultado do 

sucesso do seu Plano de Metas, que seria a administração paralela. Isto 

porque devido a ela, se evitaria o imobilismo estabelecido pelo sistema, 

sem ter que questioná-lo radicalmente, já que seriam criados novos órgãos 

que funcionariam como centros de assessoria e execução ao mesmo tempo 

que os antigos continuavam a corresponder aos interesses da política ainda 

existente. (BENEVIDES, 1979). 
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Assim, a administração paralela foi a alternativa criada para a execução 

dos projetos do Plano de Metas, onde houve uma combinação adequada 

entre a percepção dos problemas e as escolhas efetivamente feitas, 

considerando os recursos disponíveis bem como os meios pelos quais os 

projetos seriam realizados, e mais que nada a relação de forças políticas 

que requeriam do governo os seus interesses, e acabaram por exigir um 

tom conciliatório por parte de seus mentores. (BENEVIDES, 1979). 

Ao perceber que para efetivar seu projeto JK teria que seguir no 

caminho que seus antecessores o fizeram, que era o de levar seus projetos 

para a tramitação legislativa, onde haveriam longas negociações, 

questionamentos por parte de oposição, a administração paralela se 

apresentou como uma alternativa excepcional. Alguns podem perguntar se 

esta alternativa não viria a ferir a Constituição, devido à manobra política 

que ela representa. A resposta seria sim e não. Sim, porque efetivamente 

os projetos não seriam mais discutidos e aprovados no Congresso, e não 

porque o presidente apresentava para aprovação as verbas globais, dentro 

de seu programa orçamentário, e que normalmente eram aprovados pela 

maioria sem grandes delongas. Desta maneira, ele evitava todos os 

questionamentos normais que aconteceriam quando da aprovação de um 

projeto, e aprovava a verba necessária. 

 

“O esquema era racional e eficiente, mas ao manter as 
forças políticas sustentadoras do governo alheias ao processo 
decisório na política econômica, aumentava gradativamente a 
preponderância do Estado sobre a sociedade civil.” 
(BENEVIDES, 1979, p. 226). 

 

A partir do momento em que o Estado começa a produzir resultados 

econômicos para a população, com eficiência e segurança, ele passa a ter 

legitimidade e assim torna-se mais preponderante com relação à sociedade 

civil, e a administração paralela foi a ferramenta que propiciou este quadro 

para o governo.  
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Assim, buscando sair de uma lógica a qual amarrava o Executivo, em 

sua forma dinâmica e criadora, à um sistema de submissão aos caprichos 

de um Legislativo inorgânico e indisciplinado, devido à pluralidade da 

representação partidária, Kubistchek se percebeu em um momento da 

história cuja intervenção do Estado no âmbito econômico era algo 

inexorável, e dessa forma criou os Grupos de Trabalho, os Grupos 

Executivos, o Conselho do Desenvolvimento, o Conselho da Administração 

Aduaneira, entre outros. Estes em conjunto com BNDE, CACEX e SUMOC 

formaram este estilo de administração paralela, e serão estudados a partir 

de agora. 

  

 

2.1.1  O conselho de desenvolvimento 

 

O Conselho do Desenvolvimento foi a primeira tentativa do presidente de 

centralizar o processo de formulação das políticas econômicas. Este passou 

a funcionar como o órgão central de planejamento, assessorando a 

presidência. Era composto pelos Ministros de Estado, membros do Estado-

Maior das forças armadas e consultores especiais. 

Sua estrutura lembrava o da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, 

onde os grupos eram formados também por muitos dos técnicos 

especializados em determinados assuntos. No início foram 18 os grupos 

formados sendo que muitos dos seus membros pertenceram antes à 

CMBEU. (LEOPOLDI, 2002). 

Entretanto, o conselho se subdividiu em vários grupos, visando apenas o 

controle das políticas setoriais, e assim cada um com seus próprios 

objetivos e, por isso mesmo, com esta total pluralidade ele acabou por não 

cumprir o papel pelo qual fora criado. (BENEVIDES, 1979). 
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2.1.2  Os grupos de trabalho 

 

Os Grupos de Trabalhos não tinham uma função executiva, e sim 

representavam as assessorias, as quais preparavam projetos de leis ou de 

regulamentação sobre algum tema estudado, visando maior eficiência e 

manipulação dos incentivos para o que estavam buscando desta maneira, o 

objetivo deles não era o de apenas desenvolver relatórios, mas sim tinham 

metas a serem cumpridas.  

Os projetos elaborados por eles podiam ser aproveitados como: 

 

 Exposição de motivos do Presidente ao Congresso; 

 Proposta ao Presidente da República para expedição de um 

futuro decreto; 

 Proposta legislativa para debate parlamentar; 

 Regulamentação dos órgãos a serem criados; 

 

A ideia era que os projetos gerados por este grupo de técnicos e, por 

esta razão não teriam vínculo direto com nenhum partido, seriam a ponte 

entre o Executivo e o Legislativo, e, desta maneira, o presidente conseguiria 

obter apoio para os trabalhos advindos deste grupo. O fato de seus 

trabalhos se restringirem a apenas estudar e propor determinada questão 

era a grande característica dos Grupos de Trabalho, sendo que a execução 

de suas propostas pertencia a outro grupo estabelecido. 

A composição dos Grupos de Trabalho levava em conta qual era o setor 

a ser estudado e eventuais objetivos a serem alcançados. O secretário 

executivo era sempre um funcionário do Conselho do Desenvolvimento, e 

os demais membros vinham, em sua maioria, de órgãos chaves da 

administração do setor interessado, como por exemplo, CACEX, SUMOC, 

BNDE, Confederação Nacional da Indústria, etc. Esta composição se 
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mostrou muito eficiente já que desde seu início os projetos poderiam contar 

com a possibilidade de solução de problemas importantes, que era o 

financiamento e levantamento das verbas orçamentárias. 

O grande ponto de destaque para o sucesso dos projetos levantados por 

este grupo é devido ao fato de que os Grupos de Trabalho já contavam com 

a concordância dos Grupos Executivos, e estes por sua vez deveriam se 

manifestar oficialmente sobre os projetos, já que representantes deste 

grupo também faziam parte dos Grupos de Trabalho. (BENEVIDES, 1979). 

 

“Os Grupos de Trabalho foram da maior importância 
para a simplificação e especialização dos instrumentos de 
controle, permitindo ao governo maior capacidade para 
manipular a área de incerteza externa.” (BENEVIDES, 1979, p. 
229). 

 

Desta maneira, o Plano de Metas obteve grande êxito devido a esta 

arquitetura desenvolvida nesta administração paralela. Sua eficiência está 

diretamente ligada aos resultados dos Grupos de Trabalho, bem como dos 

Grupos Executivos. 

Os grupos tinham a responsabilidade de fazer o levantamento da 

viabilidade de implementação de uma meta específica e foram criados 

gradativamente até meados dos anos 1958. (BENEVIDES, 1979). 

Alguns dos Grupos de Trabalho exitosos que se pode destacar estão: O 

grupo que estudou o problema da revisão da legislação de energia elétrica 

no qual pela primeira vez foi tratada a questão de correção monetária; 

também há o grupo sobre as metas da mecanização da agricultura; da frota 

aérea civil; do aço; da exportação de ferro; o de alumínio; o de fertilizantes e 

o do desenvolvimento do Nordeste. 
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2.1.3  Os grupos executivos 

 

Os Grupos Executivos foram criados por decreto e assim não requeriam 

a intervenção do Congresso, o que deu a eles maior mobilidade. Este então 

se mostrou um mecanismo inovador de coordenação do processo decisório 

ligando o setor público e o privado, já que neles participavam tanto 

administradores públicos quanto industriais, sendo que em caso de conflito 

o governo tinha a última palavra. Era uma composição interessante, já que 

a participação dos Industriais trazia aos Grupos a experiência vivida deles 

na indústria nacional, bem como as necessidades que ela requeria. 

Os Grupos Executivos acabaram por ser responsáveis pela concessão e 

manipulação dos incentivos necessários para a execução do Programa de 

Metas (tanto relacionado com tecnologia, quanto recursos financeiros, em 

sua maioria de origem externa), de modo que eles passaram a centralizar 

as ações administrativas, ao mesmo tempo em que liberavam e concediam 

a execução de suas determinações. Desta forma eles não tinham o papel 

de controlador da execução em si, mas apenas a administrava. 

A grande vantagem na estrutura formada com os Grupos Executivos era 

a de autonomia orçamentária e montagem da equipe técnica. Isto porque, 

por não ser vinculada a um partido ou um grupo de interesse especifico, 

lhes dava uma grande margem de flexibilidade operacional. (BENEVIDES, 

1979). 

Para destacar alguns dos Grupos Executivos temos: o Grupo Executivo 

da Indústria Automobilística (GEIA), que foi encarregado pela 

implementação da meta de indústria de veículo motorizado; o Grupo 

Executivo da Indústria de Construção Naval (GEICON), que foi responsável 

pela implementação da indústria de construção naval; o Grupo Executivo da 

Indústria de Bens de Capital (GEIMAQ) e o Grupo Executivo da Indústria 

Mecânica Pesada (GEIMAPE), responsáveis pelos projetos bem como 

recomendações para as indústrias de bens de capital e de maquinaria 

pesada. Como se pode perceber, as metas que tinham como objetivo a 
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substituição de importações tinham Grupos de Execução as representando. 

As outras metas dependiam mais da CACEX (para licenças de importações) 

e da SUMOC (para facilidades de comércio externo) (BENEVIDES,1979). 

Celso Lafer (1970) destaca ainda que o período do Plano de Metas é 

sim caracterizado por uma intensa atividade de substituição de importações, 

na qual a principal zona de incerteza do sistema era externa, já que 43,9% 

dos recursos se destinavam à importação de bens e serviços, a fim de 

suprir as necessidades do Plano.  

Desta maneira, o órgão que controla uma zona de incertezas, e neste 

caso ele estava se referindo aos Grupos Executivos, com ampla 

representação dos industriais, dispõe de um poder considerável uma vez 

que era ele quem permitia e direcionava o fluxo de máquinas, insumos e 

recursos para os setores que julgava ser necessário, e assim os Grupos 

Executivos atuavam através deste ponto de incerteza, mencionado por 

Lafer, o setor externo, o qual o Brasil tinha tamanha dependência para o 

sucesso do Plano. 

 

“Foi precisamente o controle formal e real da zona de 
incerteza que garantiu a essa administração paralela as 
condições de seu efetivo funcionamento, pois as metas do 
plano, fundamentalmente, ou eram metas de infraestrutura ou 
eram metas de substituição de importações.” (LAFER, 1970, p. 
41). 

 

A organização e trabalho em conjunto então com os órgãos 

governamentais e a administração paralela funcionou bem. Isto porque a 

incerteza estava relacionada à oferta de tecnologia e/ou recursos 

financeiros, e estes órgãos eram os que faziam o controle dos recursos. Na 

realidade, a fonte de recursos a serem investidos viria de fora da economia 

nacional, e eram precisamente estes órgãos que iriam fazer o controle e 

dariam a permissão para a entrada dos montantes no país, através de 

licenças de importação, câmbio, etc. 



66 
 

No começo do mandato de JK as discussões referentes à política 

econômica se davam mais entre o Ministério da Fazenda e o Conselho de 

Desenvolvimento, juntamente com o BNDE que era o órgão implementador 

das metas. Estes dois últimos eram liderados por Lucas Lopes até 1958 

quando este foi para o Ministério da Fazenda, deixando de trabalhar 

diretamente com o Plano de Metas e passando a envolver-se mais em 

questões macroeconômicas, sendo que Roberto Campos assumiria a 

presidência do BNDE e assim encabeçaria o Plano de Metas. Com a saída 

de Lucas Lopes do Conselho de Desenvolvimento, este passou a perder 

espaço, e afinal fundiu-se com os trabalhos do BNDE. 

 

 

2.2  Políticas de desenvolvimento - A política 

industrial e o Plano de Metas 

 

 Como foi previsto pelo Plano de Metas, o crescimento industrial durante 

o governo JK foi acelerado. De 1949 a 1955 a indústria de transformação 

crescera a uma taxa média anual de 8,9%, ao passo que em 1958 ela 

atingira seu ápice de 16,2%, desacelerando em 1959 e 1960 para 11,9% e 

9,6% respectivamente. (LEOPOLDI, 2002).  

Como fora visto, JK recebe como herança econômica um quadro de 

desequilíbrios. Houve a necessidade de um estancamento do setor externo, 

bem como a presença de vultosos desequilíbrios fiscais. Desta maneira, 

esta realidade parecia propor ao novo presidente cautela para os objetivos 

e desdobramentos da nova política econômica. Entretanto, de acordo com 

Lessa (1981), este pano de fundo não intimidou a formulação de um 

programa que, além de propor inversões que implicavam em um aumento 

significativo dos gastos públicos, delineou um substancial avanço na 

industrialização. Assim, ainda de acordo com Lessa (1981), o Plano de 

Metas constituiu a mais sólida decisão consciente em prol da 

industrialização na história econômica do país. 
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Antes do Plano de Metas, todas as políticas de desenvolvimento 

estavam limitadas a alguns setores, em geral, em infraestrutura. Sua base 

técnica e teórica é tanto os estudos já formulados da Comissão Mista Brasil-

Estados Unidos, quanto os relatórios do Grupo Misto CEPAL-BNDE. Este 

foi um grupo contemporâneo à CMBEU também com o intuito de avaliar a 

economia brasileira e elaborar projeções relativas ao desempenho de vários 

setores econômicos, baseadas na evolução recente da economia e na 

necessidade de acelerar o crescimento econômico. Nesta comissão se 

destacaram os pontos de estrangulamento bem como as áreas prioritárias 

de investimento. 

Como poderá ser percebido mais adiante, nas palavras de Lessa (1981), 

o Plano daria prioridade absoluta à construção dos estágios superiores da 

pirâmide industrial verticalmente integrada e do capital social básico de 

apoio a esta estrutura.  Desta forma, seria uma continuação do processo de 

substituição de importações que já existia e fora praticado nos governos 

anteriores.  

O setor agropecuário não estava nas prioridades deste plano, a não ser 

quando da mecanização e expansão de armazenagem, entretanto, 

comparado com o todo do plano, tinha um enfoque bem pequeno. 

Igualmente, a preocupação com a distribuição de renda e gastos sociais 

não estavam contemplados de maneira significativa neste projeto, apenas a 

criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), 

já em 1959, pois esta buscou tratar o desequilíbrio entre as regiões 

brasileiras. 

 

“Em termos mais sumários, o Plano postulava 
investimentos diretos do governo no setor de energia-
transporte e em algumas atividades industriais básicas, 
notadamente siderurgia e refino de petróleo – para as quais o 
ânimo empresarial havia se revelado insuficiente – bem como 
favores e estímulos ampliados à expansão e diversificação do 
setor secundário, produtor de equipamentos e insumos com 
funções de produção de alta intensidade de capital.” (LESSA, 
1981, p. 28). 
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Desta maneira, o enfoque foi totalmente para o desenvolvimento 

industrial e, portanto, em segundo plano ficaram as questões de equilíbrio 

de preços – inflação -, o equilíbrio da balança de pagamentos e a situação 

fiscal, cambial e monetária. O governo, por sua vez, não encontrou 

obstáculos no setor privado, isto porque, estas iniciativas beneficiariam a 

ele, já que o financiamento expansionista, sem o aumento de tributos, lhes 

era muito interessante, e desta maneira atraiu o interesse tanto do setor 

privado nacional quanto estrangeiro. 

O importante a destacar é que o processo de desenvolvimento anterior, 

herdado por JK, bem como as características principais da economia, 

permitiam se tomar esta decisão, ou seja, o sistema brasileiro já tinha 

atingido um nível que permitia esta opção, devido ao grau de diversificação 

industrial. A economia brasileira possuía uma determinada margem de 

segurança que lhe permitia a questão: estabilidade ou desenvolvimento? E 

realmente até um momento, ambas conseguiram conviver juntas. (LESSA, 

1981). 

O Plano sim extrapolou as ideias de desenvolvimento dos governos 

anteriores por ampliar o raio de ação, não se limitando à infraestrutura. 

Entretanto, esta ainda se manteve a área de maior enfoque dos 

investimentos, e acabou por aumentar e consolidar os programas já 

iniciados. Isto porque, embora muitos tenham sido os esforços para o 

desenvolvimento principal em energia e transporte, ainda em 1956 havia a 

necessidade de ampliar, mais que proporcionalmente, o crescimento deste 

setor para atender a demanda que seria gerada com a expansão 

econômica que o Plano de Metas traria. 

Com relação às indústrias intermediárias básicas, houve um forte apoio 

empresarial, e existia um motivo para isso. O sistema de estimulo à 

substituição de importações foi feito de forma seletiva a algumas áreas, o 

que provocou em determinados setores séria dependência de matérias-

primas e outros insumos importados. O governo percebeu isso e 

desenvolveu projetos visando minimizar este problema, inclusive com a 

criação da Petrobras. Entretanto, de modo geral, a indústria intermediária 
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não havia acompanhado o crescimento do setor produtor de bens de 

consumo. Desta maneira, este setor se percebeu vulnerável ainda mais 

devido à rigidez na pauta de importações.  

 

“O Plano de Metas, na verdade, apenas coroava um 
processo pelo qual o setor privado, desde o início do decênio, 
vinha progressivamente delegando ao governo poderes e 
instrumentos para que fizesse frente às tarefas de 
complementação industrial.” (LESSA, 1981, p. 32). 

 

Com este pano de fundo, destacando o favorecimento dos interesses do 

setor privado, em um sentido de complementariedade a sua indústria já 

existente, fica fácil entender as razões pelas quais os industriais apoiariam 

este plano, já que vislumbravam a redução de sua vulnerabilidade, bem 

como redução de custos. 

As ações do Plano de Metas, em um segundo momento, visavam 

instalação específica do setor de produção de equipamentos. Neste caso, 

diferente dos setores anteriores destacados, não havia um gargalo a ser 

eliminado com a criação desta indústria. O aumento de demanda por 

equipamentos aconteceu, conforme avançava a aplicação do Plano de 

Metas e desenvolvimento da economia, entretanto este não se tornou um 

obstáculo desafiador para Lucas Lopes. Desta forma, efetivar a instalação 

desta indústria pode ser vista como a evolução do desenvolvimento 

econômico brasileiro. Em outras palavras, diferente de outros setores que 

eram vistos como indispensáveis para a evolução econômica, este pode ser 

visto como um “presente” e uma evolução natural no processo de 

desenvolvimento nacional. 

Um ponto de destaque para o sucesso e maior aceitação do plano 

quando no seu início foi o não esclarecimento da forma como ele seria 

financiado. Na verdade, o governo não elaborou algum plano de 

financiamento para tal, por mais que os recursos necessários tenham sido 

de grande magnitude. Isto porque, sem destacar e evidenciar um aumento 

de impostos ou movimentação da taxa cambial haveria menor resistência 
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por parte do setor privado. Por outro lado, o esquema de financiamento 

inflacionário, que acabou por ser adotado pelo governo, não desagradava a 

classe empresarial, ao contrário, era visto com bons olhos, já que lhes 

permitia acesso a recursos para seu próprio desenvolvimento. Este 

processo é explicado por Lessa, abaixo: 

 

“Apesar da elevação observada no salário real da 
população empregada na indústria, o processo inflacionário 
permitiu que a empresa privada captasse poupanças forçadas, 
via altas taxas de lucro e fácil acesso ao crédito bancário, 
possíveis devido ao incremento do produto, que impediria o 
intenso processo inflacionário assumir forma espiral.” (LESSA, 
1981, p. 33). 

 

 

 

2.2.1 O Plano de Metas – Objetivos e resultados 

 

O Plano de Metas havia se proposto a enfocar em cinco áreas 

específicas: energia (43,4% dos investimentos), transporte (29,6% 

investidos), alimentação (3,2% dos recursos), indústria de base (absorveu 

20,4% dos investimentos) e educação (3,4%). Entretanto, para melhor 

entendimento das metas estabelecidas e maior enfoque ao que foi 

efetivamente realizado, o trabalho subdividirá as metas nos setores que 

seguem: Energia, Transporte, Indústrias Intermediárias, Indústrias 

Produtoras de Equipamentos e Brasília.  

 

 

 

 



71 
 

 

2.2.1.1  Energia 

 

O setor de energia abrangia inicialmente 43,4% dos investimentos 

propostos pelo plano, e o objetivo primeiro era o de ampliar a capacidade 

geradora de energia elétrica. Isto porque, no governo anterior, de Getúlio 

Vargas, houve um grande esforço no aumento da capacidade de geração 

de energia, o que trazia a responsabilidade para o governo atual de prever 

a manutenção e aumento desta capacidade, a fim de suportar o 

crescimento econômico que se previa.  

A meta era elevar a capacidade instalada em 1956 (3.500.000) kw para 

5.000.000 em 1960. Em fins de 1960 87% desta meta tinha sido atingida. 

(LAFER, 1970). Desta maneira, durante o período não houve oferta 

deficiente de energia, estando o investimento mais direcionado à 

construção de hidrelétricas de grande porte, e assim, por serem de alto 

custo e baixa rentabilidade no curto prazo, levaram o setor público a uma 

ampliação de sua importância como produtor no setor energético.  

Com relação à produção de petróleo, o Plano reforçou os objetivos 

quando da criação da Petrobras, no governo de Getúlio Vargas, referente à 

busca da substituição integral da importação dos combustíveis líquidos, 

através da instalação de parque refinador e, também, com a implantação de 

um programa de prospecções. Assim, em 1961 a produção interna de 

petróleo atingira 95.400 bb/diários, ou seja 95,4% da meta revista que era 

de 100.000 bb/dia. E com relação ao refino, em 1961 se chegou aos 100% 

da meta revista que passou de 175.000 bb/dia para 308.000 bb/dia. 

A energia nuclear teve seu destaque no plano. O objetivo do plano era  

instalar capacidade técnica para a execução de um programa nuclear, 

considerando a fabricação nacional de combustível nuclear bem como 

planejando instalações de usinas termelétricas, produção e distribuição de 

rádio-isótopos. A criação do Instituto de Energia Atômica da USP é 

consequência direta da realização desta meta. (LAFER, 1970). 
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Por último, o programa objetivava a modificação estrutural na indústria 

carvoeira, que estava em crise, pois passou-se a empregar diesel na rede 

ferroviária. Apesar de não se ter expandido a produção de carvão nos níveis 

que foram propostos pelo plano, tendo-se inclusive contraído a produção 

interna desta fonte energética, durante o programa lançaram-se as bases 

para a modificação da composição interna da procura de carvão, através do 

início da construção de usinas termelétricas à boca das minas. (LESSA, 

1981). 

 

 

2.2.1.2  Transporte 

 

No setor de transportes, ficou clara a busca da intensificação do 

processo de transformação da anterior estrutura de transportes herdada da 

fase primário-exportador. Desta forma, fora destinado 29,6% do orçamento 

para o reequipamento do sistema ferroviário, bem como a ampliação e 

pavimentação das rodovias, e melhoria dos portos e modernização da frota 

comercial. (LESSA, 1981). 

No tocante às ferrovias, não houve plano para a expansão significativa 

de sua malha no território nacional, mas sim apenas a modernização do que 

já existe. Isto porque o conceito de ferrovia como meio de ampliação de 

fronteiras agrícola foi substituído pelo de rodovia de penetração. Na 

verdade este setor necessitava de um pouco mais do que metas de 

aumento de sua extensão ou reequipamento. Era necessário investimento 

mais robusto, bem como mudanças da política de transportes ferroviários. 

Desta maneira, a meta de reaparelhamento atingiu 76% do planejado. 

Na realidade, a expansão e desenvolvimento do setor ferroviário não foi 

de longe prioridade para o governo de JK. De fato, havia interesses de 

capital estrangeiro e até mesmo nacional para a expansão e fortalecimento 

do transporte rodoviário. Esta troca de prioridades tão enfática neste 
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período reflete e impacta negativamente a estrutura de transportes, 

abastecimento e custeio de mercadorias até os dias de hoje no Brasil. 

Assim, em contraste com o setor ferroviário, o setor rodoviário cresce 

vertiginosamente em extensão e qualidade, principalmente no que diz 

respeito às rodovias federais e estaduais. A pavimentação das rodovias 

atingiu 207% das metas iniciais e 107% das metas revistas, a construção de 

novas rodovias atingiu 150% das metas iniciais e 115% da meta revista. 

(LESSA, 1981). 

O gráfico de número dois mostra de forma muito nítida a transformação 

que se deu neste período, destacando exatamente o tipo de transporte 

prioritário no Plano de Metas. Assim, as decisões tomadas no Plano se 

tornaram decisivas para a forma como o Brasil se viria quanto a transporte 

prioritário até os dias atuais.  

 

    

    Fonte: IBGE, Estatísticas Econômicas Século XX (8.1  Passageiros Transportados, por 

tipo de transporte – 1953-85). 

 

Para o transporte marítimo, o Plano previa investimento no aumento da 

frota mercante e na ampliação de equipamento dos portos, e o êxito no 

tocante à ampliação da frota foi praticamente integral. Estes investimentos 
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foram acompanhados por um parcial reaparelhamento dos serviços 

portuários, que figurava como um ponto de estrangulação no setor. (LESSA, 

1981) 

As dificuldades e problemas do transporte marítimo e portuário eram 

complexas, pois englobavam importantes aspectos administrativos, 

inclusive relacionados à Marinha Mercante, o que não era o enfoque no 

Plano de Metas. O Plano se preocupou apenas com a compra de 

equipamentos e instalações, simplesmente, e não se aprofundou na 

melhora do sistema como um todo, e, desta forma, os resultados referentes 

ao movimento portuário ainda seria bastante insatisfatório no final do 

governo JK. 

Por último, o transporte aeroviário não havia enfrentando problemas nem 

pontos de estrangulamento até então. A meta compreendia o 

reequipamento do material de voo, bem como a expansão de sua 

infraestrutura e o estabelecimento da indústria aeronáutica. O Plano atingiu 

a meta, apenas deixando a desejar o desenvolvimento da indústria de 

material aeronáutico. 

 

 

2.2.1.3  Indústrias Intermediárias 

 

Para as indústrias intermediárias, o objetivo principal do Plano era tanto 

o de expandir as atividades já existentes no país, como o de instalar novos 

segmentos para a integração do parque industrial. O destaque especial que 

pode ser feito para este setor é referente à indústria de cimento e à 

siderurgia.  

A Usina de Volta Redonda, idealizada por Getúlio Vargas, supria 

aproximadamente 80% do mercado nacional, no início do Plano. A meta foi 

ultrapassada em 1961 quando fora atingida a produção de siderúrgica em 

2.485.000 toneladas, contra as 2.300.000 de meta, tendo como ponto de 
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partida a produção de 1.365.000 em 1955. O objetivo não era 

necessariamente a autossuficiência do país nesta área, mas sim ter o 

necessário para suprir as necessidades que viriam do crescimento da 

economia, de uma maneira que não prejudicasse a balança de 

pagamentos. (LESSA, 1981). 

Com relação à indústria de cimento, no início do Plano de Metas, ela 

atendia cerca de 90% do mercado nacional. A meta era a expansão da 

produção em cinco milhões de toneladas até o ano de 1960, de forma a 

conseguir autossuficiência neste ramo. Fora alcançada 90,3% da meta, 

entretanto o objetivo fora alcançado, já que em 1961 já não havia mais a 

necessidade, e realmente não houve mais importações deste material no 

país. 

Outros setores a serem destacados nesta seção seriam os de metais 

não-ferrosos, álcalis, celulose e papel de imprensa, borracha e fertilizantes. 

A meta para os metais não-ferrosos era de expandir a indústria de 

chumbo, estanho, níquel e cobre, bem como a implantação da metalurgia 

do zinco até 1960. O problema relacionado a estas matérias-primas era 

devido à falta de conhecimento do subsolo nacional. Assim, conseguiu-se 

apenas identificar algumas jazidas comercialmente exploráveis. Por ter-se 

tanta incerteza na exploração destes materiais era difícil determinar metas 

substanciais, e por isso no geral a meta era “expandir a produção”. 

Para a produção de álcalis, o grande objetivo era terminar a construção 

da empresa estatal Cia. Nacional de Álcalis, a qual teria capacidade para a 

produção de 140 mil toneladas, este sendo um grande feito, já que a 

produção em 1955 não passava de 35 mil toneladas. Entretanto, só foi 

possível a inauguração em 1960, mas de qualquer maneira, para a 

produção de soda cáustica o governo chegou a 60% da meta revista (que 

passou de 140 mil tons. para 212 mil tons) e 94% da meta de barrilha. 

(LESSA, 1981). 

Com relação à celulose, a meta chegou a ser alcançada com um pouco 

de atraso, já que o objetivo era produzir 260 mil toneladas em 1960 e em 
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1962 a produção atingiu 298,3 mil toneladas, o que correspondia a 87,3% 

do consumo aparente. Já o papel de imprensa enfrentava maiores 

obstáculos para expansão de sua produção, pois este produto tinha 

facilidades de importação. Esta situação foi alterada no momento da criação 

de uma nova Lei de Tarifas, que propiciou um subsídio para o produto 

nacional. Entretanto, esta medida não foi suficiente para assegurar o 

alcance da meta que objetivava a produção de 130 mil toneladas, entretanto 

a produção alcançou apenas 50% deste volume.  

A meta para a produção de borracha se dividia em duas: produção de 

borracha sintética e natural. Para a borracha sintética a meta foi atingida e 

até revista, devido à criação de uma fábrica cujo objetivo era atender a 

totalidade da demanda, com algo em torno de 40 mil toneladas/ano. Por 

outro lado, para a produção de borracha natural se manteve estagnada, e 

não cresceu desde 1955 até o final do governo JK.  

Para os fertilizantes a meta estabelecida era de 120 mil toneladas de 

adubos químicos básicos nitrogenados e fosfatados, em 1960. Para todos 

estes componentes a meta chegou muito próximo a 100%, quando não fora 

ultrapassado. Graças a este crescimento, a produção nacional passou de 

5% da demanda por Adubos Nitrogenados, para 23% número ainda 

conservador, mas de qualquer forma um crescimento significativo. (LESSA, 

1981). 
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2.2.1.4  Indústrias produtoras de equipamentos 

 

As principais indústrias consideradas neste item são: a de construção 

naval, mecânica, material elétrico pesado e a mais importante, a indústria 

automobilística. Estas indústrias acabaram por simbolizar esta nova era 

industrial brasileira. 

A priorização do transporte rodoviário em detrimento do ferroviário está 

diretamente relacionada com a instalação da indústria automobilística no 

Brasil. Para que esta indústria pudesse ser instalada no país ela deveria ter 

garantias de que haveria retornos que compensassem os investimentos. E 

estas garantias foram dadas no momento do planejamento das metas para 

este setor. Desta maneira, houve uma mudança da estratégia de 

crescimento do tipo de transporte chave no país. 

O grande objetivo para este setor era introduzir a nacionalização de 

veículos. Isto significaria um crescimento excepcional da indústria 

mecânica, já que desenvolveria uma cadeia complexa de suprimentos para 

este setor, o que geraria inúmeros empregos e desenvolveria a economia 

como um todo. 

Para que se obtivesse sucesso fora criado o Grupo Executivo da 

Indústria Automobilística (GEIA), um dos grupos executivos que buscou 

administrar os interesses do capital estrangeiro, representado pelas 

montadoras, e o capital nacional, representado pelos fabricantes de 

autopeças, trazendo para o governo a responsabilidade sobre os 

investimentos de risco no setor. 

A meta automobilística era tanto para a produção de veículos (347.700) 

quanto para a nacionalização do mesmo, onde a substituição das peças 

teria que girar em torno de 90% do peso do veículo. Em ambas as situações 

a meta foi praticamente atingida em sua totalidade, o que indica o sucesso 

desta meta, dada as dificuldades de implantação de um setor novo no país, 

e os conflitos de interesse dos setores envolvidos. 
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Não apenas o GEIA trabalhou no desenvolvimento da indústria de 

automóvel, mas também para a fabricação de caminhões, jipes e tratores, e 

assim, estes avançaram de forma mais tímida para o alcance das metas. 

Como resultado deste ponto do Plano de Metas, desenvolveu-se todo o 

complexo no grande ABC oferecendo quase 150 mil vagas de emprego na 

região, impactando significativamente a mão de obra local, que obteve 

treinamento no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), 

criando uma certa elite entre os trabalhadores, o que acabou por dar poder 

para o sindicato na região. 

A construção naval também possuía uma meta semelhante à 

automobilística, no sentido de nacionalizar o produto e assim impactar toda 

a cadeia de montagem de peças, mas como o transporte fluvial não tinha de 

longe o mesmo interesse que o rodoviário, o raio de alcance desta meta foi 

bem menor. 

O Grupo Executivo da Indústria da Construção Naval (GEICON) foi 

criado para efetivamente estabelecer esta indústria no país, já que antes 

efetivamente o que se via era a existência de alguns estaleiros capazes de 

produzir pequenas embarcações e realizar reparos menores. Também 

como para a indústria automotiva, a instrução 113 da SUMOC (importação 

sem cobertura cambial) foi a base para o desenvolvimento deste mercado, 

bem como taxas preferenciais para remessas de lucros e financiamentos 

por parte do BNDE. Assim, como o ABC teve o seu impacto, o mercado de 

trabalho no Rio e na Guanabara foram alcançados através desta meta 

(LESSA, 1981). 

O último grupo de indústrias a ser destacado então é o da indústria 

mecânica e de material elétrico pesado. O objetivo aqui era o de instalar e 

ampliar esta indústria, entretanto, não houve a quantificação para este 

setor. Até então havia apenas a produção de aparelhos eletrodomésticos, 

equipamentos leves, pequenos geradores, motores e outras máquinas e 

equipamentos de pequeno porte. A ideia agora era permitir o bom 

desenvolvimento da indústria automobilística nascente, e assim esta era 
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uma política que visava integrar verticalmente o parque industrial (LESSA, 

1981). 

Para permitir que esta meta pudesse ser atingida, foi criado o Grupo 

Executivo da Indústria Mecânica Pesada (GEIMAPE), que trabalhou 

juntamente com a ABDIB (Associação Brasileira da Infraestrutura e 

Indústria de Base), criada por Getúlio Vargas a fim de atender, de uma 

forma mais tímida, a mesma indústria aqui destacada. 

O setor da indústria mecânica pesada teve um crescimento da produção 

real interna de 93,4% no período 1958-61, enquanto as importações 

cresceram no mesmo período 11,7%. Esses dados apontam para o 

crescimento da produção doméstica, que começa a suprir o mercado 

brasileiro (LEOPOLDI, 2002). 

 

 

2.2.1.5  Brasília 

 

Ao estudar o Plano de Metas é impossível não falar sobre a construção 

de Brasília. A capital idealizada por JK e concretizada pelos projetos de 

Oscar Niemeyer, se tornou a menina dos olhos do presidente. O país vê 

neste período um momento único para a arquitetura nacional, e o projeto 

transformou a realidade do Centro-Oeste brasileiro. Um fluxo migratório 

jamais visto aconteceu e os Candangos surgiram para, ao lado de vultuosos 

investimentos que impactaram sobremaneira as contas públicas, tornar o 

sonho de uma nova capital realidade. 

Por mais que este não tenha sido destacado em um primeiro momento 

no Plano, foi de extrema importância devido a todos os recursos 

mobilizados para a construção da nova capital do país. De qualquer 

maneira, não se pode ignorar os impactos econômicos e mesmo espaciais 

que esta construção teve para o país. Isto se deve principalmente devido à 
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montagem do sistema de interligações rodoviárias necessárias para 

conectar a capital ao centro econômico e financeiro nacional. 

A criação de Brasília significou a ampliação do espaço econômico 

brasileiro, e desta forma não se pode ignorar a importância dos aspectos 

econômicos de tal feito. O Centro-Oeste brasileiro passou a ser povoado, e 

os construtores de Brasília criaram um novo mercado consumidor que 

precisava ser atendido, desta maneira, o discurso presidencial de que o 

Brasil precisava se fortalecer e desenvolver o centro do território nacional 

fora validado. 

De acordo com Lessa (1981), a meta construção de Brasília é uma meta 

síntese do período. Isto porque mais que uma construção recorde de uma 

cidade, o investimento estimado foi de aproximadamente 2,3% do Produto 

Nacional Bruto (PNB), montante impressionante, cuja fonte de recursos fora 

a expansão monetária, em uma engenharia muito bem desenhada no 

período, que resultou com o crescimento acelerado da inflação.  

Muito mais do que fora gasto em educação, ou em outros setores de 

extrema importância nacional como a saúde, Brasília fora uma saída de 

mestre, já que tiraria a capital, o centro político, das proximidades dos 

centros populacionais, se estabelecendo em um lugar de distância 

suficiente, onde as manifestações e desagrados do povo, não afetariam a 

pose politica tanto de JK quanto dos próximos políticos a governar este 

país. 

 

 

2.3  O Papel do setor público e privado  

 

No período da década de 1950, o Estado tem um papel fundamental de 

criar e estabelecer indústrias ou estruturas de distribuição, as quais o setor 

privado não tem tanto interesse, principalmente quando o investimento 

inicial requer montante alto, sem garantias do devido retorno esperado. 
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Desta maneira, especificamente no período do Plano de Metas, a 

participação do governo na formação bruta de capital fixo cresceu de 25,6% 

em seu início para 37,1% no seu final. Este valor não considera o montante 

relacionado a processo de poupança-inversão das empresas publicas. Se 

consideradas esse aumento vai para 47,8%, sendo que os setores de 

Energia e Transportes, bem como a Siderurgia receberam boa parte dos 

recursos (LESSA, 1981). 

Por outro lado, a participação pública no fornecimento de crédito 

também aumenta de 15,3% para 19,5%, sendo que o Banco do Brasil 

também acompanhou esta tendência na distribuição dos recursos 

oferecendo praticamente 50% de todos os empréstimos ao setor privado 

(LESSA, 1981). 

O setor privado, por sua vez, se moveu conforme foram dados estímulos 

por parte do governo, que estavam baseados nos projetos do Plano de 

Metas. 

Assim, como já foi dito, o BNDE foi avalista em muitos casos para a 

obtenção de empréstimos externos. Mas não apenas crédito externo foi 

utilizado, e sim, crédito via o próprio BNDE em moeda nacional, com taxas 

de juros baixas e longo prazo de pagamento. Em uma economia de inflação 

elevada, como pode ser percebido neste período, estes juros baixos 

significaram um subsídio ainda maior para os investidores. 

A que pode ser considerada a maior facilidade do setor privado neste 

período foi a reserva de mercado às produções internas que foram feitas 

pelo governo. Ou seja, nos períodos anteriores este tipo de priorização era 

feito via o controle de câmbio, no qual se beneficiava um setor especifico. 

Agora, este sistema se tornou mais efetivo e eficiente, através da 

determinação de alíquotas de importação, ofertas de taxas cambiais mas 

também com a regulamentação do estatuto de registro de similar, onde uma 

vez que um determinado setor seja considerado maduro, era impedida a 

importação de bens semelhantes (LESSA, 1981). 
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A soma destes estímulos favoreceu a implantação da indústria 

automobilística e de construção naval, com o suprimento de insumos e 

partes complementares deles. 

A consequência destas ações foi não apenas a redução de custos para 

as empresas, mas também o aumento da rentabilidade delas quando do 

investimento, o que favoreceu uma concentração de riqueza para estas 

empresas, e assim tornou-se extremamente atrativo para elas. 

 

 

2.4  Política econômica  

 

O meio utilizado pelo governo de JK para a realização do Plano de 

Metas é o que vai ser discutido neste próximo tópico. Os impactos na 

economia tanto positivos quanto negativos existiram, e acabaram por trazer 

sérias consequências para seu sucessor. O desafio a partir de então seria o 

de como manter a máquina econômica herdada de Kubitschek em perfeito 

funcionamento, nas condições econômicas deixadas por ele. 

Ao idealizar o Plano de Metas, o presidente não tinha uma proposta de 

financiamento para tal feito. De certa forma isto foi até intencional, já que 

iniciar um projeto já aumentando como contrapartida a carga tributária não 

era nada popular, além do que, o presidente encontraria menor resistência. 

A resposta no momento de lançamento do programa foi algo um pouco 

vaga, esclarecendo que a solução seria encontrada ao longo do programa. 

Três foram os pilares que sustentaram a realização do programa neste 

período: o capital estrangeiro, que foi recebido muito bem pela política 

econômica; a participação pública, fundamental para a formação direta de 

capital, e isto se deu principalmente através do financiamento por meio da 

inflação; e por último, o esforço para canalizar os investimentos do setor 

privado em áreas estratégicas para o Plano.  
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2.4.1   Política cambial - O capital estrangeiro 

 

A política cambial nos anos de 1950 acabou por ser o principal 

instrumento da política econômica no período. Por todas as dificuldades 

encontradas pelos governos em praticar políticas fiscais e monetárias, o 

estabelecimento das Instruções da SUMOC 70 e 113 acabou por permitir o 

volume significativo de capital estrangeiro no país, o que possibilitou grande 

parte dos investimentos vistos do governo de Getúlio Vargas e também os 

vistos no período de JK. Na realidade, muito provavelmente o Plano de 

Metas não teria o sucesso que alcançou sem estes instrumentos 

disponibilizados. 

O sistema de taxas múltiplas implantado através da SUMOC 70, ainda 

que com algumas alterações desde sua criação, durou até março de 1961. 

Como se pôde ver anteriormente, graças a ele o governo direcionou o 

ingresso de capital para os setores que tinha por objetivo desenvolver. Já a 

SUMOC 113, criada por Eugênio Gudin, foi um complemento da instrução 

70 da SUMOC, pois permitiu a importação de bens de capital sem cobertura 

cambial, ou seja, sem o emprego de divisas, e o período da implementação 

do Plano de Metas foi quando ela alcançou seu ponto ótimo de eficácia. 

(VILLELA, 2005). 

Desta maneira, equipamentos, peças, insumos, e tudo que fosse 

necessário, dentro das áreas estabelecidas pelo governo, poderiam ser 

importados de forma a estimular a industrialização. Em contrapartida, o 

governo assegurava taxas cambiais vantajosas para as remessas de 

rendimentos dos investimentos e juros aos financiamentos. (LESSA, 1981). 

De acordo com Lessa (1981), o investimento via financiamento externo 

se mostrou a única alternativa viável, já que não tínhamos recursos 
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suficientes de proveniência das exportações e também era ausente um 

mercado interno de capitais.  

Francisco de Oliveira (1963) de certa forma critica este argumento ao 

declarar que a expansão capitalista vista no Brasil pós anos 1930 foi muito 

mais o resultado concreto do tipo e do estilo de luta de classes, ou seja, a 

busca da burguesia brasileira em se constituir do que um mero reflexo das 

condições imperantes no capitalismo mundial. 

De qualquer maneira, o financiamento externo foi um instrumento valioso 

para o projeto de desenvolvimento. Assim, a consequência desta política foi 

efetivamente um aumento significativo de atração de capital estrangeiro, e 

assim mais de 50% do total de investimento externo direto que entrou no 

país no governo de JK foi através da Instrução SUMOC 113. Isto mostrou 

claramente a inclinação do governo em privilegiar o investimento externo 

em detrimento das empresas nacionais, diferente do que aconteceu no 

governo Vargas, que de certa maneira buscou incentivar as empresas 

nacionais, burguesia esta que viu em Vargas uma importante peça no 

estabelecimento do poder desta nova classe que se formava. (VILLELA, 

2005). 

De qualquer maneira, além da política de capital estrangeiro, o BNDE 

também serviu, de certa forma, como avalista de empresários nacionais 

para o acesso a crédito externo, e seu aval era fundamental para a 

obtenção dos recursos. Entretanto, esta fonte de recursos se mostrou 

aquém quando comparada aos investimentos trazidos via SUMOC 113. 

Assim, “no período 1955/62 os financiamentos externos para projetos 

específicos participaram com 81,7% no total das entradas autônomas de 

capitais” (LESSA, 1981, p. 58). 

Benevides (1979), por sua vez, traz à discussão um ponto de extrema 

importância. A participação do capital estrangeiro neste processo de 

industrialização dos “cinquenta anos em cinco” não tem em sua principal 

fonte os recursos norte-americanos, ao contrário, estes foram irrisórios no 

período, o que desmonta o argumento da “teoria da dependência”, onde se 

defende a ideia de que o Programa de Metas dependeu de uma estratégia 
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especificamente favorável do país hegemônico no sistema capitalista. A 

estratégia utilizada na realidade foi a de “policentrismo” devido à 

emergência dos países do Mercado Comum Europeu e a do Japão. 

Exemplos desta alternativa ao capital norte-americano podem ser 

apresentados. A indústria de construção naval recebeu apoio de capitais 

japoneses, holandeses e brasileiros. A siderúrgica se montou graças a 

capitais estatais (BNDE) e japoneses (Usiminas). A indústria automobilística 

obteve recursos de predominância Alemã (Volkswagem), mas também de 

franceses (Simca), e nacionais (Vemag). 

Se por um lado houve a entrada maciça de capital estrangeiro, por outro 

as exportações não puderam ser consideradas uma contrapartida. Os anos 

de JK se mostraram como o período de declínio final da primazia que o café 

possuía na economia brasileira. Isto se deu principalmente pela redução 

drástica do preço do produto no mercado internacional, assim, por mais que 

o peso da exportação do café tenha permanecido em torno de 60% do 

volume de exportações brasileiras, sua participação no PIB foi reduzida a 

metade, passando de quatro para dois por cento. (VILLELA, 2005). 

A conjuntura apresentada, permitida e apoiada pelo governo, gerou um 

efetivo aumento na dívida externa brasileira, que era de US$ 1,0 bilhão no 

final de 1955 e passou a US$ 3,4 bilhões no final do período JK. Entretanto, 

foi esta a medida que possibilitou o desenvolvimento brasileiro no período 

sumarizado pelas conquistas do Plano de Metas. 

Assim, o recurso ao capital estrangeiro foi uma opção ainda condizente 

com o sistema político da época, tanto do ponto de vista econômico quanto 

político. Isto porque devido ao desenvolvimento que se percebeu, nem os 

militares (de forte corrente nacionalista) viram a necessidade de ruptura 

com o governo. Desta forma pode-se perceber um momento de transição 

que permitia ainda conciliar os objetivos protecionistas, a pressão das 

massas e os investimentos estrangeiros, entretanto, já no fim do governo de 

JK era mais difícil perceber esta conciliação (BENEVIDES, 1979). 
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Por fim, a política de capital estrangeiro se mostrou eficaz quando 

comparada aos objetivos que existiam, pois cumpriu sua função de 

sustentação das importações de equipamentos, permitindo o 

desenvolvimento de setores importantes para o país. Um ponto de destaque 

foi esta engenharia ter significado um custo elevado para o país, no que diz 

respeito à divida externa. Esta estrutura acabou por beneficiar as empresas 

que se utilizaram desta política, já que receberam subsídios implícitos nas 

liquidações de créditos externos com taxas cambiais favoráveis. 

 

 

2.4.2   Política fiscal e monetária – A inflação 

 

As políticas fiscal e monetária se mantiveram em segundo plano em 

quase todo o governo de JK, sendo utilizadas normalmente como 

instrumentos que facilitariam o financiamento do Plano de Metas. Elas 

apenas tornaram-se destaque quando fez-se necessário um plano de 

estabilização econômica, após longo período de irresponsabilidade fiscal e 

monetária. 

A política de moeda e de crédito era gerenciada e controlada pela 

SUMOC, que fazia o controle de todo o sistema, na qual era responsável 

pela política cambial. Também fixava o juro de redesconto e determinava o 

percentual de depósitos compulsórios dos bancos, além de fiscalizar o 

registro de capitais estrangeiros, bem como operar no mercado de 

redesconto e fiscalizar os bancos comerciais. O Banco do Brasil e o 

Tesouro também tinham o seu papel no gerenciamento de toda esta 

estrutura de financeira.  

O Banco do Brasil tinha um papel importante. Ele operava a Carteira de 

Redesconto a fim de oferecer crédito seletivo, mas também operava a 

Caixa de Mobilização Bancária, como emprestador de última instância. Na 

prática, o Banco tinha o total controle do câmbio, pois os bancos comerciais 

eram obrigados diariamente a reportar-se caso ultrapassassem os limites 
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determinados pela SUMOC. Como agente financeiro do Tesouro, o Banco 

recebia a arrecadação tributária e outras rendas da União e realizava 

pagamentos em nome dela. Além do que, por ser o banco do governo, 

podia realizar operações de crédito ao Tesouro, supostamente por 

antecipação de receitas em cada exercício fiscal. Somado a isso, o Banco 

ainda realizava duas funções por conta da SUMOC, ele era responsável 

pelo serviço de compensação de cheques e era depositário das reservas 

voluntárias dos bancos comerciais. O Tesouro Nacional, por sua vez, era o 

órgão autorizado a emitir papel-moeda e amortizá-lo através da Caixa de 

Amortização (ORENSTEIN e SOCHACZEWSKI, 1990). 

A estrutura era dividida então da seguinte forma: o Conselho da SUMOC 

era o órgão normativo, a SUMOC o órgão de controle e fiscalização e o 

Banco do Brasil o órgão executor, sendo que a cúpula de todo este sistema 

era formada pelo Ministro da Fazenda, o Presidente do Banco do Brasil, o 

Diretor-Executivo da SUMOC, os Diretores da carteira de câmbio, Cacex e 

Carteira de Redesconto do Banco do Brasil, e pelo presidente do BNDE. 

Cada um tinha o seu papel e a sua função dentro da estrutura, 

entretanto, a emissão de papel-moeda tinha um sistema um pouco mais 

complexo.  

O órgão responsável por emitir papel-moeda era a Caixa de 

Amortizações (Tesouro Nacional) que, entretanto, não possuía os meios 

para colocá-lo em circulação. Isto era feito pela Carteira de Redescontos 

(Banco do Brasil), mas esta tinha uma contabilidade separada do Banco. 

Assim, para colocar o dinheiro em circulação, o Banco do Brasil levava à 

Carteira de Redescontos (CARED) títulos comerciais ou notas promissórias 

de suas operações correntes, e acabava por redescontar em troca do 

papel-moeda. O CARED, por sua vez, solicitava ao Tesouro o empréstimo 

do montante requisitado. Uma vez que venciam os títulos redescontados, o 

Banco resgatava o papel-moeda à CARED, e esta devolvia ao Tesouro para 

incineração na Caixa de Amortização (ORENSTEIN e SOCHACZEWSKI, 

1990). 
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Este se mostrava um sistema legítimo para a emissão de papel-moeda 

no país. Entretanto, havia muita crítica a este sistema. Isto porque o Banco 

do Brasil mesclava três atribuições que, de acordo com a crítica, não 

deveriam recair sobre a mesma instituição, a saber: ele era o agente 

financeiro do Tesouro, ao mesmo tempo em que era o depositário das 

reservas voluntárias dos bancos comerciais, além de ser o maior banco 

comercial do país e o único banco rural. Desta maneira, a prática era 

considerada inadequada, pois não existiam limites rígidos para tal emissão, 

e de fato não havia, já que o único limite para isto era a determinação de 

que o papel-moeda não poderia ultrapassar 25% das reservas de ouro e 

divisas, mas quando se deparavam com esta situação, o Congresso 

Nacional votava uma lei que flexibilizava esta situação. Desta maneira, “o 

Tesouro passava a ser o responsável pelo papel-moeda em circulação, 

cancelando-se os débitos da CARED, Banco do Brasil e Tesouro.” 

(ORENSTEIN e SOCHACZEWSKI, 1990, p. 186). 

De qualquer maneira, não foi apenas este mecanismo de emissão de 

moeda que fez com que a Inflação crescesse no ritmo que se deu. O outro 

fator que contribuiu está relacionado às outras duas funções do Banco do 

Brasil, ou seja, depositário das reservas dos bancos comerciais e ser ele 

mesmo um banco comercial. Isto porque um banco comercial tem como 

fator limitante às suas operações o volume de reservas que tem depositado 

junto à autoridade monetária (no caso, Banco do Brasil). É exatamente a 

quantidade de reservas voluntárias que permitem ao banco a expansão de 

suas operações, dentre elas a liberação de crédito. 

O Banco do Brasil então tinha a liberdade e a facilidade de oferecer a 

quantidade de crédito que lhe interessasse. E, desta forma, tanto pelo lado 

da emissão de papel-moeda quanto pela expansão do crédito, não havia 

restrições rígidas à expansão monetária (ORENSTEIN e SOCHACZEWSKI, 

1990). 

Isto não significou que o Banco trabalhou completamente fora de 

controle, já que o Conselho da SUMOC estabelecia limites às operações 

ativas de uma série de carteiras. Entretanto, a engenharia de controle era 
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complicada e variava conforme os interesses políticos aos quais ela 

atendia. Ou seja, em um sistema muito complicado de controle, a influência 

dos mais poderosos, e neste caso interessados, acaba por vencer. Este é o 

ponto chave e que traz aos olhos do leitor todo o mecanismo vivenciado e 

que não apenas possibilitou a expansão dos investimentos, importantes 

para o sucesso do Plano de Metas, mas que também trouxe consigo a 

inflação que tanta dor de cabeça causou ao sucessor de JK. 

O mecanismo acima citado, que gerou a inflação, se mostrou então o 

principal meio de financiamento do Plano de Metas.  

 

“Tratava-se, portanto, de um mecanismo clássico de 
extração de “poupança forçada” da sociedade como um todo, 
via inflação, e seu redirecionamento aos agentes (públicos e 
privados) encarregados de realizarem as inversões previstas 
no Plano de Metas. Para tanto, contribuiu a estrutura 
particularmente complexa de execução da política monetária no 
país na época, na qual o Banco do Brasil cumpria, 
simultaneamente, funções de banco central e banco comercial.” 
(VILLELA, 2005, p. 57). 

 

Como se pode notar, vários são os autores que destacam como o 

problema da inflação, não a necessidade pura e simples de se criar um 

Banco Central ou então de mudar e ampliar o escopo de trabalho da 

SUMOC, mas sim o problema gerado por estas múltiplas funções 

carregadas pelo Banco do Brasil. 

O que não se pode negar é que o recurso à inflação acabou por garantir, 

em parte considerável, o crescimento econômico do período. Em 1956 a 

inflação era de 19,2% passando a 30,9% em 1960. O detalhe é que, 

considerando os níveis de crescimento e desenvolvimento econômico neste 

período, este nível de inflação apresentado, não se tornou um grande 

incômodo. Assim, se por um lado ela poderia causar alguns inconvenientes 

econômicos, por outro, ela funcionava como uma inflação de lucros, como 

técnica de poupança forçada, ou então técnica de confisco fiscal. 

(BENEVIDES, 1979). 
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A efetiva criação e construção de Brasília também é considerada pelos 

autores uma das razões para tal aumento inflacionário. Entretanto, a 

redução dos preços dos produtos exportados (principalmente o café), e os 

empréstimos ao setor privado através do Banco do Brasil, foram também 

parte integrante do crescimento acelerado da inflação. 

A decisão de manter este patamar de inflação ao máximo que o governo 

conseguiria sustentar devia-se a fortes interesses políticos, já que a 

alternativa a ela seria ou a diminuição do ritmo de crescimento econômico, 

ou então redução dos salários reais (o que poderia estabilizar os preços), 

podendo causar desemprego e insatisfação do eleitorado, ou por último a 

redução dos empréstimos. Por estes motivos não havia interesse politico 

em tomar medidas de redução da inflação. Da mesma maneira, a reforma 

tributária não se mostrou uma opção para conter a inflação por também 

exigir um desgaste político considerável. 

Com relação ao orçamento, este era estabelecido anualmente, e 

acabava sempre considerando um déficit do período anterior. Para cobrir 

este déficit, o governo buscava auxílio, via de regra, do Banco do Brasil ao 

Tesouro. Pelo Banco do Brasil ter tido neste período as características já 

mencionadas, este tipo de empréstimo significava a expansão da base 

monetária, o que significou um aumento primário dos meios de pagamento. 

Assim não era o controle da expansão do papel-moeda, apenas, a medida 

para a contenção da inflação, mas sim seriam necessárias medidas mais 

drásticas, relacionadas aos gastos do governo. Como esta redução estava 

fora de cogitação por significar prejuízos políticos junto à população, 

também não foi levada em consideração. 

Um dos gastos mais significativos do governo no período, além dos 

relacionados com o Plano de Metas, está ligado aos subsídios às empresas 

de transporte do Governo Federal. Houve uma elevação dos custos 

operacionais durante os anos, entretanto, havia uma certa resistência ao 

aumento da tarifa pelas consequências politicas que elas trariam, e isto se 

deu não apenas neste setor, mas nos serviços do governo em geral. 
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Por outro lado o gasto com os servidores públicos em um primeiro 

momento expandiu de forma extraordinária, devido à manutenção da 

máquina pública, justificada no acompanhamento do crescimento 

econômico visto no país. Entretanto, durante o período os níveis de salários 

reais foram diminuindo graças à inflação sem a devida reposição. 

Por último, pode-se destacar os pagamentos do governo de bonificações 

aos exportadores de café. Este valor está relacionado aos estoques 

invendáveis de café e que o governo pagava aos seus produtores a fim de 

não haver um impacto significativo e uma quebradeira em massa desta 

classe brasileira, cuja influência politica ainda existia, muito embora em 

constante queda. 

Por todas estas razões, houve um aumento na participação do gasto do 

governo no produto nacional. Esta elevação, sem a devida contrapartida de 

captação de recursos trouxe como resultado um déficit significativo, 

causando a expansão dos meios de pagamento na segunda metade da 

década (LESSA, 1981). 

Toda esta estrutura montada foi resultado de interesses políticos dos 

mais variados setores em uma mesma economia. De um lado foi possível 

oferecer crédito ao setor privado, ao mesmo tempo em que se sustentou os 

salários ou que se subsidiou as importações estratégicas.  De outro lado, 

fora oferecido ao mesmo setor privado um bom esquema de poupança-

inversão que buscou explorar as oportunidades que a política de 

substituição de importações oferecia. Esta política descrita, que teve como 

consequência a inflação, permitiu a captação tanto do governo quanto das 

empresas ao crescimento que a economia obteve, no mesmo momento em 

que ela se diversificava. 

Lessa ainda defende a posição de que tais resultados apresentados pelo 

Plano de Metas poderiam sim ter sido obtidos por um esquema racional, 

pelo menos teoricamente, sem que os desequilíbrios macroeconômicos 

chegassem aos níveis que chegaram. A tomada de decisão pelo caminho 

seguido refletiu mais seriamente no governo subsequente, causando danos 

irreversíveis não apenas para a economia, mas também para a democracia 
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brasileira. Nos resta aprender com os modelos utilizados, levando em 

consideração os momentos, bem como os contextos políticos, os quais eles 

enfrentavam, para assim desenvolver um senso critico do passado bem 

como do presente. 

 

 

2.5  Política de estabilização monetária  

 

O período do governo de JK pode ser considerado como o maior 

exemplo brasileiro de desenvolvimentismo. Os objetivos que o presidente 

tinha para o país fizeram com que houvesse um crescimento acelerado, de 

forma a, no fim de seu governo, o país ser muito diferente de quando 

começou, tanto na área econômica, quanto industrial, agrário-exportador, e 

também em sua distribuição geográfica. 

A explanação anterior a respeito da política econômica deste período 

buscou destacar que, apesar do crescimento econômico sofrido na segunda 

metade da década de 1950, houve graves desequilíbrios macroeconômicos 

que acabaram por forçar o governo a apresentar um plano de controle na 

tentativa de atenuar os problemas gerados. Desta maneira surge o Plano de 

Estabilização Monetária (PEM) em 1958, criado por Lucas Lopes e Roberto 

Campos, os mesmos idealizadores do Plano de Metas, e que tinha como 

objetivo importante, dentre outras coisas, a redução dos níveis de inflação 

que o país tinha alcançado, já que estes se estabeleceram a níveis 

incômodos mesmo com o crescimento econômico observado. 

Ora, o país tinha passado de uma inflação de 7% para 24,4% durante o 

governo JK. Por outro lado, as exportações caíram quase 15% e a dívida 

externa líquida aumentou 50% com prazos cada vez menores para 

liquidação, atingindo 2,7 vezes as exportações (US$ 3,4 bilhões). No âmbito 

do governo federal, o déficit se manteve ao redor de um terço das receitas 

totais da União no período, e isto graças aos investimentos do Plano e 

principalmente com os gastos direcionados para Brasília, bem como devido 
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às inversões na política de compra dos excedentes do café (VILLELA, 

2005). 

Somado a esta situação interna, a necessidade deste Plano se tornou 

mais crítica quando foi feito um pedido de empréstimo ao Eximbank, e este 

o condicionou a um aval do Fundo Monetário Internacional (FMI). Este por 

sua vez fez uma série de exigências, dentre as quais redução dos gastos 

públicos e do crédito, menor ajuste salarial, mudanças no sistema de 

câmbio de múltiplas taxas, e o fim da política de compra do café. Em suma, 

com exceção do último, todas as ferramentas da execução do Plano de 

Metas. 

Desta maneira nasce o PEM, que se dividiu em duas etapas de 

implementação, a primeira (até o fim de 1958) buscava ser uma fase mais 

de transição e reajustamento, na qual se tentaria corrigir as distorções 

causadas pela inflação, através da distribuição da renda, na orientação dos 

investimentos, nos preços do setor externo da economia e também na 

proteção do salário real, e não apenas recompor o salário nominal. A 

segunda seria mais um momento de estabilização onde o objetivo era o de 

limitar a expansão dos meios de pagamentos para equalizar o ritmo de 

crescimento do produto real, visando assegurar um grau razoável de 

estabilidade nos preços internos e reequilíbrio no Balanço de Pagamentos, 

ou seja, esperava-se que os meios de pagamento crescessem ao mesmo 

ritmo do crescimento do produto, portanto associando crescimento e 

estabilidade (ORENSTEIN e SOCHACZEWSKI, 1990). 

Em mais detalhes, o Plano de Estabilização Monetária previa: 

 O controle da expansão da moeda, basicamente através da 

geração de tetos para o incremento da base monetária, além de 

um rigoroso controle do Banco do Brasil; 

 Correção do desequilíbrio financeiro do setor público. Do lado da 

arrecadação, a revisão da estrutura de tributos e revisão do 

processo de arrecadação e fiscalização; 

 Definição de uma política de salários e ajustes de tarifas nas 

empresas públicas, vinculando os ajustes tarifários aos ajustes de 
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salários, considerando a tributação progressiva como a fonte mais 

eficaz para a distribuição da renda. 

 Correção do desequilíbrio do balanço de pagamentos através da 

redução da importação, bem como uma política cambial mais 

realista, através da eliminação gradual dos subsídios cambiais 

(ORENSTEIN e SOCHACZEWSKI, 1990). 

Já prevendo as criticas que viriam à implementação deste Plano, seus 

idealizadores o apresentaram de forma a entender esta implementação 

como gradual e não na forma “tratamento de choque” que o FMI gostaria 

que acontecesse. De qualquer maneira, claramente havia uma forte ligação 

entre os pedidos desta instituição e os pontos levantados pelo PEM. 

Quanto aos instrumentos e base instrumental teórica para o 

desenvolvimento do PEM, não há muito o que ser discutido, ele era 

consistente e soube identificar os problemas econômicos. Entretanto, o 

grande problema foram barreiras políticas que ele deveria enfrentar, o que 

por fim acabou causando rápido desgaste político junto à opinião pública e 

aos próprios políticos, tanto que, em meados de 1959, o presidente decidiu 

pela substituição de Lucas Lopes (Ministério da Fazenda) por Sebastião 

Paes de Almeida, e Roberto Campos por Lúcio Meira.  

A decisão de reduzir a compra do excedente do café mobilizou o setor 

agro-exportador, que já não estava contente por ter sido deixado de lado no 

crescimento acelerado que o país seguia. Por outro lado, o setor industrial 

se mostrou descontente, o setor privado por defender que recebera menos 

créditos que as empresas públicas, mas no todo apresentava o receio da 

diminuição destes mesmos créditos num curto prazo. No âmbito político, por 

sua vez, o controle de crédito que o Banco do Brasil teria que se submeter, 

e que se mostrou imprescindível para a redução da inflação, ganhou vários 

inimigos. Prefeitos, governadores (políticos em geral), que se beneficiaram 

de um período de expansão, bem como os próprios industriais, se 

mostraram de forma feroz contra a este controle. 

O grande objetivo de JK quando da apresentação e tentativa da 

implementação deste Plano era o de persuadir o FMI, e assim o país 
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continuaria obtendo empréstimos estrangeiros, sem comprometer o Plano 

de Metas. Entretanto, devido ao histórico brasileiro junto a esta instituição, a 

forma gradual proposta para a implementação do Plano, bem como as 

dificuldades internas de sua aceitação fizeram com que o FMI endurecesse 

em sua opinião, e assim JK rompeu com esta instituição e abandonou o 

PEM em 1959. Entre crescer ou estabilizar, Kubitschek optou pelo primeiro. 

Desta forma, o presidente continuou até o fim de seu mandato com o 

Plano de Metas, mesmo que com o agravamento dos indicadores 

macroeconômicos. A partir daí, as tentativas de estabilização dos preços 

restringiram-se a uma sucessão de “Planos de Contenção” das despesas, 

que no fim não eram bem sucedidas. Assim, deixa uma herança amarga 

para seu sucessor Jânio Quadros. 

 

À medida em que se aumenta o envolvimento da sociedade no âmbito 

político, ou mesmo econômico, como pode ser notado em um período de 

grande desenvolvimento industrial, também é perceptível a dificuldade de 

se equacionar os interesses dos diversos segmentos, os já estabelecidos 

anteriormente, bem como os novos que se estabelecem. 

A década de 1950 é um exemplo claro do acirramento desta dificuldade. 

O governo Vargas, com seu trágico fim pode ser lembrado. Entretanto, o 

período de JK é a primazia de exemplo para estas transformações. O 

desenvolvimentismo viu neste governo seu auge. Os desdobramentos do 

crescimento acelerado foram os mais variados e o Brasil não tinha nunca se 

deparado com eles. A população migrou do campo para as cidades como 

resultado deste desenvolvimento, novas indústrias foram estabelecidas, 

uma nova capital foi criada, e junto com tudo isso veio a conta a ser paga. O 

presidente decidiu não pagá-la, deixou para seu sucessor, e o preço foi alto, 

muito alto, o que acabou por custar lá na frente décadas de falta de 

democracia para o país.  

Foi objetivo deste capítulo apresentar a forma como foi arquitetada a 

formulação e o desenrolar do Plano de Metas. Atender aos mais variados 
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setores da política brasileira não foi uma tarefa fácil, mas JK com toda sua 

desenvoltura o fez com maestria. O Brasil é um país diferente depois de seu 

governo. Um país mais preparado para o crescimento da economia mundial 

que se apresentava. Um país que poderia se beneficiar deste avanço e ter 

dado continuidade a este crescimento, em um patamar muito mais elevado, 

fazendo frente às grandes economias que se apresentavam. Infelizmente, a 

opção de crescimento a qualquer custo, ou melhor crescimento acelerado 

sem estrutura econômica compatível, fez com que não apenas toda a 

população sofresse, mas sim a própria política nacional se desestruturasse. 

Este foi e continua sendo o legado que JK deixa, e esta é a beleza ao se 

estudar cada momento da história de um país, o aprendizado para se 

repetir o que foi um sucesso, mas se evitar aquilo que não foi. 
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Capítulo III 

RUPTURAS E CONTINUIDADES DO PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO ENTRE O SEGUNDO GOVERNO DE 

GETÚLIO VARGAS E O GOVERNO DE JUSCELINO 

KUBITSCHEK. 

 

Um governo sempre inicia seus trabalhos em base ao que foi feito 

anteriormente pelo seu antecessor. Quer seja para dar continuidade quer 

seja para renegar o que foi feito e apresentar um plano melhor. 

A década de 1950 viu dois dos maiores presidentes do Brasil em ação. 

Vargas tinha um objetivo claro e definido, transformar o Brasil até então 

agrário exportador em um país alinhado com o futuro. Para isso buscou as 

mais variadas fontes de recursos quer seja através de alianças externas, 

quer seja através de alianças internas.  

Entretanto, a conjuntura nestes dois ambientes não lhe foi favorável. 

Internamente ele possuía uma oposição ferrenha que buscava a qualquer 

custo tirar-lhe o poder, nem que para isso fosse prejudicar o crescimento 

nacional. Externamente a mudança de objetivos por parte das potências 

econômicas impactaram diretamente os acordos já firmados e que 

acabaram por não ser cumpridos. A soma destes fatores fez com que o 

governo de Vargas tivesse acabado prematuramente sem atingir a 

totalidade de seus objetivos. 

Kubitschek chega ao poder com as mesmas alianças políticas 

construídas por Vargas, inclusive era conhecido como varguista, entretanto 

sua forma de atuar foi diferente. Buscando o mesmo crescimento 

econômico ele usou das bases já estabelecidas por Getúlio para das a 

continuidade a sua maneira. 

A partir de então o Brasil viu a entrada em massa do capital estrangeiro 

em detrimento da indústria nacional. Em base a um plano já desenhado por 
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Vargas através da CMBEU o agora Plano de Metas permitiu o crescimento 

e desenvolvimento econômico que o país nunca tinha visto. 

Mas se por um lado Vargas enfrentou tamanha dificuldade por sempre, 

ao lado do desenvolvimento, buscar o equilíbrio econômico, JK não teve o 

mesmo cuidado. 

Desta maneira, este capítulo tem por objetivo apresentar alguns 

indicadores relativo à década de 1950, período que compreende ambos os 

governos, para ressaltar as continuidades e diferenças já analisadas ao 

longo de todo este trabalho. 

 

A iniciativa de criação da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos 

(CMBEU), ainda no governo de Eurico Gaspar Dutra em 1950, não deve ser 

considerada como um trabalho isolado, resultante de um acordo único entre 

ambos os países. Antes desta houve duas outras missões técnicas 

conjuntas entre os dois países: a Missão Cooke de 1942 e a Missão Abbink 

de 1948. 

 A Missão Cooke também foi conhecida como a “Missão Técnica 

Americana” e suas principais recomendações destacavam as medidas 

necessárias para estimular o desenvolvimento das indústrias locais de 

substituição das importações, já que o pano de fundo econômico e social do 

período era a Segunda Guerra Mundial. Também houve um destaque para 

o aperfeiçoamento dos meios de transportes e no estabelecimento de uma 

base sólida para o desenvolvimento industrial. Este período foi marcado por 

uma forte aproximação política entre Brasil e Estados Unidos. 

Devido à Segunda Guerra Mundial, o país enfrentou uma série de 

dificuldades referente ao abastecimento de carvão e petróleo, o que 

prejudicava o setor de transportes, principalmente. Por uma série de 

privações que a economia nacional enfrentou neste período, os trabalhos 

ressaltaram a necessidade que o país tinha de adquirir investimentos a fim 

de estruturar a indústria, a começar pelos bens que substituiriam as 

importações, mas também, na continuidade, desenvolver um projeto mais 
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amplo de estabelecimento da indústria em geral do país, suportada por uma 

infraestrutura eficiente.  

Já se apontava nestes trabalhos que a ausência de um banco 

financiador poderia ser um entrave na realização dos projetos a serem 

traçados. A concretização deste ponto só viria 10 anos depois durante os 

trabalhos da CMBEU, já no governo Vargas. 

Por sua vez, a Missão Abbink, chamada também por Comissão Mista 

Brasileiro-Americana de Estudos Econômicos, se focalizou mais nos 

problemas financeiros que o país enfrentava, bem como na forma mais 

eficiente de arrecadação de tributos e no aumento do fluxo de capital 

estrangeiro. 

Os relatórios gerados por esta missão destacaram os problemas que 

existiam nos principais setores da economia brasileira como: dependência 

do mercado externo, carência de suprimentos energéticos, baixa 

produtividade, dentre outros. Também foram destaques os problemas 

relacionados com a inflação, escassez de moeda e dificuldades para 

importar e inexistência de um mercado de capitais desenvolvido, tornando-

se um empecilho para a captação de recursos que poderiam se converter 

em investimentos. A dificuldade de financiamento por parte do governo é 

um item de relevância exacerbada nesta Missão e, desta forma, trouxe à 

tona tanto a questão da tributação ineficiente quanto a ausência de um 

mercado robusto de títulos públicos e privados, bem como a importância do 

sistema bancário e o financiamento das despesas em moeda estrangeira. 

O Plano Salte, criado durante o governo Dutra (durante o ano de 1950), 

foi uma tentativa de por em prática as sugestões advindas da Missão 

Abbink, entretanto, ele foi abandonado no ano seguinte. A partir deste 

plano, houve uma mudança de postura por parte do governo brasileiro. Por 

consequência, houve de fato um planejamento econômico nacional, bem 

como a ampliação do debate interno a respeito do desenvolvimento 

econômico necessário e esperado no país, sendo que a acumulação de 

capital e a entrada do capital estrangeiro se posicionariam como fatores 

importantes neste processo. 
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Ambas as Missões permitiram à CMBEU, que nasceria posteriormente, 

obter resultados mais práticos no campo, já que estas proporcionaram 

estudos e diagnósticos robustos o suficiente para o país perceber a 

necessidade de desenvolvimento em infraestrutura e indústria nacional, ao 

mesmo tempo em que seria necessário a melhor eficiência e captação de 

recursos. 

O acordo que levaria à criação da Comissão Mista Brasil-Estados 

Unidos fora assinado ainda durante o governo Dutra em 19 de dezembro de 

1950, com a participação tanto de técnicos americanos quanto de 

brasileiros.  

A conjuntura global deste período destaca o fim da Segunda Guerra, da 

qual sairiam duas potências mundiais e rivais entre si. Estados Unidos e 

União Soviética agora buscavam ampliar sua influência no globo a fim de 

atingir a hegemonia mundial. A América Latina se viu beneficiada nesta 

situação por ser uma região de obrigatória influência norte-americana, e 

este se mostrou favorável através do ponto IV do discurso de Truman, ao 

menos na retórica, em permitir o crescimento, desenvolvimento e 

fortalecimento econômico e, principalmente, capitalista na região. O Brasil, 

dentro desta conjuntura, também receberia este apoio, e a CMBEU foi uma 

ação concreta das promessas feitas por Truman, presidente dos EUA na 

época. 

O pedido brasileiro junto aos norte-americanos para financiamento e 

investimentos em infraestrutura foi feito em abril de 1950, durante uma 

reunião feita no Rio de Janeiro em que participavam embaixadores de 

ambos os países. A resposta afirmativa ao pedido só foi dada já no final 

daquele ano quando houve a confirmação de vitória da eleição presidencial 

por parte de Getúlio Vargas, já que este havia mostrado uma posição 

favorável aos americanos.  

Vale ressaltar que este foi conhecido como um acordo de reciprocidade, 

pois os EUA enviariam ao Brasil recursos e técnicos para a elaboração e 

desenvolvimento de projetos de infraestrutura, e o Brasil, por sua vez, lhe 

facilitaria a exportação de matérias primas de interesse estratégico. 
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Desta maneira, a CMBEU foi um trabalho realizado por técnicos 

brasileiros e norte-americanos que acabaram por desenvolver quarenta e 

um projetos e que tinham como objetivo a formulação de planos de 

investimentos que buscariam suprir as deficiências em transporte e energia 

no país, para que assim este pudesse ter um desenvolvimento econômico 

mais robusto.  

Para que os projetos da CMBEU pudessem ser postos em prática, a 

quantidade de recursos necessária girava em torno de Cr$ 21,9 bilhões, 

sendo que Cr$ 7,9 bilhões adviriam de moeda estrangeira através de 

empréstimos junto ao Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD) e ao Export and Import Bank of the United States 

(Eximbank). A outra parte dos investimentos teria como origem o Governo 

Federal, Estados e capital privado nacional (LOPES, 2009). Como já foi 

apresentado neste trabalho, é neste contexto que o Banco Nacional de 

Desenvolvimento (BNDE) fora criado, atendendo uma exigência dos Norte-

americanos, apesar do país, há muito tempo, mostrar uma necessidade de 

um sistema de financiamento para as obras e investimentos nacionais. 

Os brasileiros que compuseram a CMBEU eram: o engenheiro gaúcho 

Ari Frederico Torres, nomeado pelo ministro da fazendo Horácio Lafer, 

somados a quatro conselheiros técnicos e um conselheiro econômico.10 

Além de proporcionar ao país uma análise profunda dos gargalos no que 

se refere à infraestrutura, o estabelecimento da CMBEU permitiu que 

técnicos brasileiros fossem treinados em universidades e empresas norte-

americanas, o que proporcionou um avanço em conhecimento significativo, 

que o Brasil poderia se beneficiar de maneira sólida no futuro. 

                                                           
10

 “Os conselheiros técnicos eram o notável geólogo Glycon de Paiva Teixeira, ex-diretor do 
Departamento Nacional de Produção Nacional, e Lucas Lopes, engenheiro ferroviário que depois se 
especializou em energia elétrica e foi um dos fundadores da CEMIG (Companhia Energética de Minas 
Gerais). O conselheiro financeiro era Victor Bouças, presidente do Conselho Técnico de Economia e 
Finanças, (...). O secretário-executivo era Vitor da Silva Alves, ex-funcionário das Nações Unidas, que 
viria depois a ser nosso diretor no BIRD. Como único funcionário do Itamaraty então formalmente 
graduado em economia, foi designado conselheiro econômico.” (CAMPOS, 1994, p. 159 in LOPES, 2009, 
p. 98). 
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Pelo lado norte-americano, o embaixador Merlin L. Bohan fora 

assessorado por peritos e assistentes especiais para trabalhos específicos. 

Ele permaneceu no cargo até outubro de 1951, quando foi substituído pelo 

economista do Banco Mundial J. Burke Knapp. 

Em última instância, na tentativa de desenvolver o setor de infraestrutura 

no país, se criariam novas oportunidades de investimentos tanto para o 

capital privado nacional quanto o estrangeiro, o que permitiria uma 

consolidação da indústria nos seus mais variados setores no Brasil.  

Vale destacar neste trabalho os diagnósticos encontrados para a 

economia brasileira, no início dos trabalhos da CMBEU, os quais podem ser 

divididos em quatro segmentos: 

 

A) Surto recente da renda e do produto e seus determinantes a 

longo termo. 

De 1939 até 1951 o produto nacional bruto brasileiro cresceu cerca de 

sete vezes. Isto foi devido à melhora dos preços dos principais produtos que 

o país exportou, em um nível maior do que das importações. 

A população brasileira, por sua vez, aumentou cerca de 32%, assim o 

crescimento do produto per capita foi de 26%, ao passo que a renda real 

per capital aumentou 45%.  (LOPES, 2009). 

 

B) Avanços e retardos da economia brasileira. 

O grande destaque neste tópico é para a discrepância quando se estuda 

a evolução econômica brasileira entre suas regiões geográficas. Durante o 

mesmo período estudado (1939 a 1951), este avanço econômico analisado 

em âmbito nacional não se reflete de maneira linear entre todas as regiões.  

Isto porque, nas regiões que abrangem o centro econômico do Brasil 

(Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, e Distrito 

Federal), o crescimento do produto real per capita foi de 50%, ou seja, duas 
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vezes maior que a taxa nacional. (LOPES, 2009). É por esta razão que 

parte dos projetos da CMBEU está direcionada para as regiões que 

obtiveram crescimentos inferiores a estes 50%. 

 

C) O Problema da inflação 

De acordo com a CMBEU, durante o período analisado, o patamar da 

inflação brasileira se elevou a níveis sem precedentes na história. Isto se 

deu em partes pelo crescimento econômico que o país observou no 

período, em conjunto com os desajustes que vieram deste crescimento, 

mas também foi devido à influência das pressões inflacionárias globais 

geradas pela guerra. Desta maneira, tanto fatores externos (saldo positivo 

do balanço de pagamentos) quanto internos (déficits orçamentários e a 

expansão monetária) proporcionaram o aumento no nível de preços.  

 

D) O balanço de pagamentos 

A análise do balanço de pagamentos foi dividida em dois períodos: o 

primeiro vai de 1939 até 1946 e tem como característica principal o saldo 

positivo em transações correntes e aumento das reservas, devido ao 

contexto de guerra, já mencionado, que o país vivenciava; O segundo 

período (1946 a 1952), por sua vez, marcada pela política de Dutra, 

registrou uma tendência oposta à anterior, pois apresentou fortes déficits e 

perdas de reservas cambiais que haviam sido acumuladas no período 

anterior. 

 

Com base nestas análises e diagnósticos levantados pela CMBEU pode-

se afirmar que a forma como a economia fora conduzida no Brasil criou 

desequilíbrios e pontos de estrangulamentos, e para isso se via a 

necessidade de ação por parte do governo, tanto na parte fiscal e creditícia 

quanto na parte comercial e cambial, a fim de fomentar o investimento ao 



104 
 

mesmo tempo em que era necessário o combate à inflação e ao equilíbrio 

no balanço de pagamentos. 

De acordo com o relatório da CMBEU, foram criados projetos que 

buscariam promover o desenvolvimento econômico e combateriam os 

gargalos da infraestrutura, e estes deveriam obter as seguintes 

características: 

1. Conducentes à eliminação de pontos de estrangulamentos ou à 

criação de condições básicas para o crescimento econômico 

2. Complementares da iniciativa privada, antes de substitutivos 

desta; 

3. Suscetíveis de realização prática relativamente expedita; 

4. Financiados por meios não inflacionários (LOPES, 2009). 

 

Em posse destas premissas que a CMBEU tinha para o 

desenvolvimento dos trabalhos, o próximo item analisará os projetos bem 

como a finalidade para a qual eles foram desenhados, e posteriormente, 

quando foram efetivamente realizados. 

 

 

3.1  Os projetos da Comissão Mista Brasil-Estados 

Unidos 

 

Em base aos resultados dos relatórios da CMBEU, a infraestrutura era 

vista como um gargalo na economia nacional e que precisava 

necessariamente ser tratada a fim de que o país pudesse crescer de forma 

a eliminar seus desequilíbrios internos. Desta maneira, por parte do setor de 

transportes, a rede ferroviária fora determinada como prioridade nos 

estudos, sendo alvo de 17 dos 41 projetos elaborados e obtendo 40% dos 

recursos em moeda estrangeira e mais de 50% dos recursos em moeda 
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nacional. Por parte do setor energético, a rede elétrica foi a contemplada e 

9 projetos foram desenvolvidos nesta área, com pouco mais de 30% dos 

recursos em moeda nacional e a mesma proporção em moeda estrangeira. 

Em suma, os projetos de CMBEU podem ser divididos da seguinte 

maneira: 

 

 

 

A tabela de número dois apresenta claramente o que fora então a 

prioridade de estudo e que o setor de transporte de via férrea obteve grande 

parte dos esforços e recursos, seguido do setor de energia elétrica. Estes 

dois setores eram responsáveis por mais de 70% dos recursos em moeda 

estrangeira e quase 90% dos recursos em moeda nacional. 

A análise detalhada de cada um dos projetos, seus objetivos e 

ramificações pode ser encontrada no anexo I deste trabalho. 

 

 

US$ Cr$

17 150.544       7.720.229   

9 130.176       4.601.011   

4 37.812          540.117       

4 29.147          606.325       

3 27.125          206.000       

2 6.661            -                

2 13.860          392.000       

41 395.325       14.065.682 

Agricultura

Indústria

Total

Geral - TOMO - II, 1954, quadro I. in LOPES, 2009, p. 97

(Em Milhares de US$ e Cr$)

Estradas de Ferro

Energia Elétrica

Estradas de Rodagem

Portos

Navegação

Setor Custo dos projetos

Fonte: COMISSÃO MISTA BRASIL-ESTADOS UNIDOS, Relatório

Número 

de 

projetos

Tabela 2

Projetos da CMBEU conforme setor econômico
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3.1.1  Os projetos e os investimentos feitos em 

energia elétrica 

 

Em base aos projetos levantados pela CMBEU, o segundo governo de 

Getúlio Vargas, buscou sanar principalmente os problemas relacionados à 

área de Infraestrutura no Brasil. Desta maneira, o setor de energia recebeu 

atenção especial do presidente, ao ponto de conseguir efetivar a criação de 

uma Companhia Nacional de Petróleo, a Petrobras.  

Graças a este esforço político e lutando contra extensos debates, 

interesses estrangeiros, e mesmo muitos interesses nacionais 

contraditórios, o país deu um passo significativo no caminho da extração e 

refino de petróleo, permitindo assim a redução, no médio e no longo prazo, 

da dependência da importação deste combustível, uma vez que ele era 

apontado como o principal produto na pauta das importações brasileiras, 

favorecendo um melhor ambiente para a industrialização nacional.  

Por mais que o desenvolvimento industrial brasileiro, que surgiu a partir 

de então e que se estendeu ao governo sucessor, tenha aumentado 

significativamente a demanda por este bem, o fato de agora existir a 

Petrobras possibilitou ao país uma base energética jamais vista. 

Com relação à energia elétrica, ao divulgar em setembro de 1952 o texto 

“Organização dos serviços e diretrizes para o desenvolvimento da 

eletrificação do país”, Getúlio criticou severamente os dirigentes das 

concessionárias estrangeiras que alegavam baixa lucratividade do setor 

elétrico. Desta maneira, e com base nos trabalhos em andamento da 

CEMIG, em Minas Gerais e da Companhia Estadual de Energia Elétrica, no 

Rio Grande do Sul, o objetivo era desenvolver planos de âmbito regional, 

alinhado com os projetos já realizados da CMBEU. 

Esta discussão pela forma de investimento e o próprio desenvolvimento 

do setor elétrico nacional, fez com que o Conselho Nacional de Economia 

propusesse a criação de uma Comissão Nacional de Energia Elétrica, que 
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seria encarregada da administração dos recursos do Fundo Federal de 

Eletrificação.  

Este projeto visava o desenvolvimento regional do setor elétrico e foi 

aceito de bom grado por segmentos da indústria, como empresários e 

representantes das concessionárias privadas, e finalmente as propostas 

foram incorporadas à reforma legislativa do setor elétrico já no governo de 

Juscelino Kubitschek. 

Neste contexto também nasceu o projeto de criação da Eletrobrás11. 

Entretanto, houve uma briga de interesses importante, muito parecida com 

a vivenciada durante a criação da Petrobras, tanto do lado das 

concessionárias estrangeiras como de parte dos empresários nacionais, 

que viam uma intervenção estatal forte com prejuízo para estas classes, 

bem como as próprias empresas estatais que já existiam temiam uma 

centralização política forte, o que poderia prejudicá-las. Desta maneira, 

durante o governo de Vargas não foi possível efetivar este projeto, e apenas 

anos mais tarde ele foi concretizado. 

De qualquer maneira, a atuação de Getúlio Vargas no setor energético 

foi tamanha que, graças a ele, houve uma mudança significativa na 

característica do perfil da geração energética nacional, ou seja, o setor de 

geração de energia que era de predominância das empresas estrangeiras 

passou a ter o Estado como seu principal produtor, e estas empresas se 

moveram para a área de distribuição de energia. O Estado também passou 

a ser o principal financiador do processo de expansão da capacidade 

instalada. 

Em paralelo aos trabalhos da CMBEU, o governo desenvolveu algumas 

iniciativas para equacionar a expansão do parque gerador brasileiro ao 

encaminhar projetos de leis destinados a: (I) instituir o Imposto Único Sobre 

Energia Elétrica (IUEE); (II) criar o Fundo Federal de Eletrificação (FFE); 
                                                           
11

 O projeto de criação da Eletrobrás representou uma posição mais intervencionista já que até o 
momento a posição do governo era vista como secundária e o setor privado teria a prioridade e 
iniciativa. Esta empresa seria encarregada da realização de estudos e projetos, da construção e da 
operação de usinas geradoras e de linhas de transmissão e da distribuição de energia elétrica, prevendo-
se a possibilidade de suas associação com empresas estatais ou privadas. (CORRÊA, 2008). 
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(III) alterar a distribuição e aplicação das parcelas do imposto arrecadado 

que caberiam aos estados, municípios e Distrito Federal e; (IV) Instituir o 

Plano Nacional de Eletrificação. Em 31 de agosto de 1954, após a morte de 

Vargas, foi promulgada a lei de criação da FFE e IUEE, sendo o BNDE o 

administrador de ambos, e o Plano Nacional de Eletrificação não foi 

aprovado, mas suas propostas foram incorporadas posteriormente 

(ABARCA, et. al). 

O gráfico de número três apresenta a distribuição dos recursos 

provenientes do BNDE durante o governo de Getúlio Vargas para os 

projetos da CMBEU. Desta forma fica evidente que o setor de energia foi o 

que mais se beneficiou, recebendo a maior parte dos recursos, muito 

embora, como foi destacado no início do tópico, seria o setor de 

transportes, e especialmente o ferroviário, que recebeu a maior parte da 

atenção da Comissão em número de projetos. 

 

 

 

Fonte: XIII Exposição sobre o Programa de Reaparelhamento Econômico, BNDE, 

1964. Elaboração própria in Tavares, M. C, MELO, H. P, CAPUTO, A. C, COSTA, G. M. M, 

ARAÚJO, V. L. 2010. 

 



109 
 

A quantidade de projetos na área de Infraestrutura, bem como a 

corroboração dos mesmos através dos investimentos efetivos tanto na área 

de transportes, mas principalmente na de energia destaca a efetiva carência 

de energia elétrica que o país possuía, sem esquecer do comprometimento 

do Estado em antecipar-se à demanda que existiria como consequência 

natural aos investimentos em outras áreas que também estavam sendo 

feitos, além do desenvolvimento urbano. 

No governo de Juscelino Kubitschek não poderia ser diferente. Ao 

contrário de Vargas, que administrava os projetos através de diretrizes e 

princípios que eram apresentadas ao Congresso todos os anos, JK marcou 

em seu governo pelo Plano de Metas, já discutido neste trabalho. 

Com as bases já lançadas por Vargas, o projeto de desenvolvimento do 

setor elétrico desenhado por JK traz sob o comando da empresa pública a 

criação da maior parte das companhias estaduais de energia elétrica12 além 

da geradora – a Central Elétrica de Furnas, controlada pelo governo federal 

e pelo estado de Minas Gerais (ABARCA, et. al). 

O Plano de Metas teve em sua origem, entre outros estudos, os 

trabalhos realizados pela CMBEU. Assim, o conceito de pontos de 

estrangulamento que é apresentado quando da discussão do Plano nada 

mais é do que a continuação dos trabalhos iniciados nos estudos das 

Comissões anteriores e que tiveram efetivamente seus primeiros esforços 

no governo de Getúlio Vargas. 

Dentre os investimentos previstos no Plano de Metas, o setor energético 

recebeu inicialmente 43,4% de todos os recursos. Neste sentido mostra a 

importância dada a esta área. Não foi por acaso que este foi considerado 

um ponto de estrangulamento por parte do governo JK, pois com o 

crescimento que o país vinha atingindo, era grande o desafio em manter o 

                                                           
12

 Neste período foram criadas a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG – 1952); a Usinas 
Elétricas do Paranapanema AS (1953); a Espírito Santo Centrais Elétricas AS (ESCELSA – 1956); a 
Companhia Paranaense de Energia (COPEL – 1954); a Centrais Elétricas de Goiás (CELG – 1956); a 
Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC – 1956); a Companhia Elétrica do Paraná (CEA- 1957);  
Furnas (1957); a Centrais Elétricas Matogrossenses (CEMAT – 1958); a Centrais Elétricas do Maranhão 
(CEMAR – 1958) e a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA – 1960). (ABARCA, et al).  
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fornecimento bem como prever a necessidade de geração frente à nova 

realidade nacional. 

Efetivamente, o primeiro grupo de trabalho organizado no Conselho de 

Desenvolvimento foi o Grupo de Trabalho de Energia Elétrica (GTENE) do 

qual participavam ex-membros da CEMIG durante o governo estadual de 

Juscelino, bem como antigos participantes da CMBEU como o próprio 

Lucas Lopes.  

O resultado dos trabalhos deste grupo gerou o que foi divulgado como a 

Revisão da Legislação de Energia Elétrica, que posteriormente resultou no 

projeto de lei Nº 1.898, cujo objetivo era atender a antigas reivindicações 

das concessionárias estrangeiras, de certa forma combatidas por Vargas, a 

saber, um sistema tarifário mais flexível ao que já existia, o qual apenas 

permitia reajustes conforme a inflação (CORREA, 2008). 

Devido à forte pressão política por se tratar esta de uma medida 

defensora dos interesses do capital estrangeiro em detrimento das 

empresas nacionais, o projeto foi parcialmente aprovado, sendo apenas 

colocada em vigor o centro das exigências estrangeiras em 1964 já no 

período de ditadura militar. 

Como desmembramento deste Grupo de Trabalho, foi criado o Grupo de 

Trabalho de Eletrificação (grupo de Trabalho Nº 4 – GTEL), cujo objetivo 

seria o de atualizar o Plano Nacional de Eletrificação, que fora encaminhado 

por Vargas ao Congresso Nacional em 1954 em conjunto com o projeto de 

criação da Eletrobrás. 

Em base aos projetos gerados pela CMBEU, dos quais todos 

relacionados à energia visavam o aumento de capacidade bem como maior 

eficiência na distribuição, as metas apresentadas no plano de JK tinham por 

principal objetivo obter maior capacidade geradora de energia no país. 

Desta forma, o Governo Federal se tornou responsável por incrementar a 

potência instalada no país, já que este requeria somas de investimentos 

mais robustas, e desta forma as empresas estrangeiras se moveram para a 
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distribuição desta energia, pois o investimento em expansão e melhora de 

eficiência neste setor é menor. 

 

 

3.1.2  Os projetos e os investimentos feitos em 

transporte 

  

O segundo governo Vargas mostrou que tinha consciência de que a 

evolução da infraestrutura seria fundamental para o desenvolvimento 

econômico nacional, pois a partir de então haveria a possibilidade de 

integração entre indústria pesada de bens de capital e de insumos, e assim 

promover uma integração vertical da industrialização. 

Seguindo este conceito, o investimento em transportes é 

necessariamente importante, e considerando a quantidade de projetos 

gerados pela CMBEU nesta área, obrigatoriamente mostrava ser um ponto 

de atenção para o país. Esta afirmação é corroborada ao se destacar que o 

primeiro financiamento realizado pelo BNDES, em 1952, destinou recursos 

para a Estrada de Ferro Central do Brasil, como resposta a um dos projetos 

desenvolvidos pela CMBEU. 

Ao se analisar cada um dos projetos, é interessante observar que dos 27 

relatórios gerados para o setor de transportes 17 deles (62% do total) 

estavam voltados para o transporte ferroviário, quer seja para o simples 

investimentos em novos maquinários, já que a empresa se encontrava 

defasada em termos tecnológicos, o que acarretava obrigatoriamente em 

perdas de produtividade, quer seja efetivamente para expansão da linha e 

assim poder integrar-se com outras, permitindo um maior alcance deste 

transporte com a região produtora e os portos nacionais. 

Em um país de dimensões continentais, como é o caso do Brasil, 

indubitavelmente quaisquer análises de transporte nacional acabam 
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direcionando para o setor férreo. Este, apesar de ter um investimento inicial 

mais alto, permite um maior transporte de cargas a custos unitários 

menores, comparada com outros tipos de transporte, considerando a 

manutenção necessária com o passar dos anos. Os maiores portos 

brasileiros se encontravam e ainda hoje se encontram na costa e assim, 

transportar toda e qualquer produção, principalmente agrícola, se tornaria 

mais produtiva desta forma. 

Vargas já havia mostrado interesse no transporte ferroviário durante o 

seu primeiro governo quando percebeu a má utilização das linhas privadas, 

sendo que muitas não traziam lucros para as empresas nacionais ou 

estrangeiras. Desta maneira houve um processo de estatização quando 

novos investimentos foram feitos a fim de que as ferrovias pudessem voltar 

a funcionar normalmente. De qualquer maneira, já em seu segundo 

governo, dentre os trabalhos da CMBEU, foi levantada a necessidade de 

não apenas uma manutenção simples nas redes, mas sim, investimentos 

pesados a fim de torná-las mais eficientes e, portanto, lucrativas e 

transformar este em um transporte mais interligado, e que atendesse um 

maior território. 

Assim, o BNDE liberou o financiamento para este setor em vários 

projetos, inclusive da CMBEU, dentre eles a Estrada de Ferro de Goiás, a 

Rede de Viação Paraná-Santa Catarina, a Rede Ferroviária do Nordeste, a 

Rede Mineira de Viação e a Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina. 

Também foram contemplados os projetos da Estrada de Ferro Central do 

Brasil, para trens suburbanos e para as linhas de bitola estreita de Minas 

Gerais, e todos foram executados durante o governo Vargas. 

O investimento em rodovias durante o período foi pequeno, já que ao 

analisar os projetos da CMBEU o destaque está apenas para o 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro e o do 

Paraná. O objetivo na verdade era o desenvolvimento de rodovias que 

pudessem servir de interligação com as ferrovias, de forma que se 

complementassem e não que criassem concorrência entre si. 
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De qualquer maneira a indústria já estava se posicionando, e a 

importação de veículos e peças já começava a pesar na balança de 

pagamentos do país, como resultado do processo de desenvolvimento 

econômico que o Brasil enfrentava, e assim iniciou-se a instalação de 

fábricas de asfalto e pavimentação de rodovias além da refinaria de petróleo 

para a produção de combustíveis. É importante destacar que não havia a 

fabricação de veículos no Brasil, mas sim apenas a montagem com peças 

importadas, ou seja, o processo como um todo de fabricação de veículos 

não ocorria no país. 

Para o setor hidroviário e o investimento em portos, o BNDES destinou 

recursos para atender tanto a aquisição de dragas, como para reequipar 

portos como o de Santos, o do Rio de Janeiro, e aumentar a capacidade de 

transporte nos rios Paraguai, Paraná e seus afluentes. 

Para o governo de Juscelino Kubitschek o enfoque é totalmente 

diferente no que tange ao investimento em Transportes. Neste novo 

momento, o transporte ferroviário é colocado totalmente em segundo plano, 

dando lugar agora para o transporte rodoviário. 

Como consequência desta realidade, JK instituiu a criação da Rede 

Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA)13 em 16 de março de 

1957. Esta era uma sociedade anônima de economia mista e que estava 

vinculada funcionalmente ao Ministério dos Transportes. O objetivo principal 

da criação seria a facilitar a consolidação e administração de 18 ferrovias 

regionais. 

A começar pelos objetivos traçados, via Plano de Metas, em ambos os 

modos de transporte, enquanto o ferroviário tem objetivos maiores para 

modernização da malha já existente sem um grande projeto de expansão, o 

                                                           
13

 A Rede Ferroviária Federal possuía as seguintes linhas férreas: Estrada de Ferro Madeira-Mamoré; 
Estrada de Ferro de Bragança; Ferrovia São Luiz-Teresina; Estrada de Ferro Central do Piauí; Rede de 
Viação Cearense; Estrada de Ferro Mossoró-Sousa; Estrada de Ferro Sampaio Correia; Rede Ferroviária 
do Nordeste; Viação Férrea Federal do Leste Brasileiro; Estrada de Ferro Bahia-Minas; Estrada de Ferro 
Leopoldina; Estrada de Ferro Central do Brasil; Rede Mineira de Viação; Estrada de Ferro Goiás; Estrada 
de Ferro Santos a Jundiaí; Estrada de Ferro Noroeste do Brasil; Rede de Viação Paraná-Santa Catarina; 
Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina. – Estrada de Ferro de Ilhéus (só foi incorporada em 1959) e 
Estrada de Ferro de Nazaré (incorporada em 1968) 



114 
 

setor rodoviário recebe uma injeção de recursos muito maior, e não apenas 

para a expansão de rodovias como também para toda a indústria 

automobilística e de autopeças que obtiveram incentivos por parte do 

governo para aqui se instalar e atingir o mercado consumidor nacional. 

Sendo assim, as metas para o transporte ferroviário alcançaram 76% do 

objetivo (meta revista) no que se refere ao reaparelhamento, e a meta 

referente à expansão atingiu apenas cerca de 50%. Por outro lado, a meta 

de pavimentação de rodovias atingiu 207% da meta inicial e 107% da meta 

revista, e para a construção de rodovias atingiu 150% da meta inicial e 

115% da meta revista. 

Para que fossem alcançados estes objetivos, bem como o 

desenvolvimento de toda a indústria automobilística, durante o governo JK 

foi criado o Grupo Executivo de Indústria Automobilística (GEIA)14 que fora 

o órgão responsável pela coordenação do crescimento deste setor. O 

trabalho do GEIA consistia em promover a coordenação dos esforços de 

implementação do setor, fornecer incentivos que atraíssem os 

investimentos estrangeiros de risco e também arbitrar sobre a divisão de 

tarefas entre o empresariado local (em sua maioria de autopeças) e o setor 

multinacional (montadoras) (LEOPOLDI, 2002).  

Por estar nos planos do presidente a construção da nova capital, Brasília 

na região Centro-Oeste brasileira, a justificativa de integrar o Brasil foi 

apresentada e assim rodovias como a Belém-Brasília, Brasília-Rio Branco e 

Cuiabá-Porto Velho foram criadas, o que permitiria, segundo ele, 

estabelecer relações comerciais e possibilitar o povoamento em áreas mais 

afastadas do território nacional. 

A lógica para o investimento neste tipo de transporte seria totalmente 

político-econômico. Isto porque, a partir do momento em que a malha 

rodoviária estivesse em expansão, poderia eventualmente atrais empresas 

                                                           
14

 Este Grupo Executivo garantiu várias vantagens à importação de equipamentos para a indústria de 
veículos, quer seja pela utilização da SUMOC 113, quer pela garantia de um tratamento de câmbio 
preferencial para o financiamento da dívida com um pagamento mínimo pelo período de cinco anos, 
sem contar que estes equipamentos permaneceram isentos de impostos de importação até junho de 
1960 (CAPUTO e MELO, 2007). 
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estrangeiras do ramo automobilístico. Com o fomento desta indústria, 

também poderia haver a ampliação e expansão de toda a cadeia, ou seja, 

empresas de autopeças, componentes elétricos, lubrificantes, entre outros. 

Desta maneira a indústria poderia se fortalecer no país, gerando maior 

quantidade de empregos.  

O descrito acima de fato ocorreu, embora tenha sido em detrimento da 

indústria e do transporte ferroviário. Entretanto, o destaque é necessário 

para a forma como foi feita esta mudança. JK é conhecido pelo 

favorecimento ao capital estrangeiro e isto se deu em grande parte graças à 

instrução 113 da SUMOC, criada por Eugênio Gudin, e este foi conhecido 

como o período áureo desta instrução. Desta maneira, houve a entrada em 

massa de capitais externos, sob forma de bens de equipamento, ao permitir 

licenças de importação sem cobertura cambial (BENEVIDES, 1979).  

O resultado desta mudança brusca de política, em uma área vital para o 

aumento de produtividade nacional, como os vários estudos econômicos 

ressaltavam, é o aumento do custo da produção nacional, pois toda a 

cadeia (desde matérias-primas até o produto final) depende de um meio de 

transporte de baixa eficiência e com custos altos de manutenção. Graças à 

política de Juscelino Kubitschek e sua tendência a beneficiar os interesses 

estrangeiros, além dos próprios interesses políticos, o Brasil se viu em uma 

mudança de rumo no qual chefes do governo posteriores a ele não tiveram 

a audácia de contornar, e por isso hoje o país sofre e perde competitividade 

a cada dia no mercado internacional. 

 

“Concordamos, portanto, com F. H. Cardoso, que 
afirma existir uma “coincidência transitória entre os interesses 
políticos e econômicos que permite conciliar os objetivos 
protecionistas, a pressão das massas e os investimentos 
estrangeiros, que são a condição da própria continuidade do 
desenvolvimento, como no período frondizista, no Governo 
JK”.” (BENEVIDES, 1979, p. 238). 

 

Por fim, graças a esta permissão de entrada do capital estrangeiro da 

forma acentuada como se deu, é de se questionar a continuidade do 



116 
 

Governo de JK aos parâmetros nacionalistas de Getúlio Vargas. Isto porque 

a penetração do capital estrangeiro, por um lado, aumentou as 

possibilidades de superação do desenvolvimento, por outro evidenciou de 

forma acentuada as disparidades regionais e enfraqueceu ainda mais a 

burguesia nacional.  

Entretanto, por mais que este “entreguismo” fosse assim considerado 

pela ala esquerdista nacional, para muitos ele foi benéfico: 

 Para a burguesia nacional significava o menor avanço da 

intervenção estatal na economia; 

 Para os trabalhadores, de concreto eles podiam perceber a 

existência de mais empregos; 

 Para as forças armadas era visto como benéfico em termos de 

defesa nacional, pois o desenvolvimento econômico poderia 

acarretar melhores transportes, comunicações, energia, material 

bélico em geral entre outros; 

 

No que se refere ao investimento em infraestrutura e os pontos de 

divergência e continuidade entre o segundo governo de Getúlio Vargas e o 

governo de Juscelino Kubitschek, pode-se perceber em primeiro lugar que 

Vargas buscou uma coerência e consistência em suas ações e medidas, e 

este padrão já poderia ser visto em seu primeiro governo, ainda que em 

outra estrutura constitucional.  

Se por um lado ele buscou o desenvolvimento econômico, através de 

investimentos que suportariam o crescimento almejado, quer seja ao 

aprovar, por exemplo, o projeto de lei que criaria a Petrobras, mesmo contra 

os interesses estrangeiros, quer seja permitindo uma maior liberalização de 

capitais. Por outro lado, os investimentos aprovados e iniciados por Vargas 

foram fundamentais para permitir a continuação do processo de 

desenvolvimento que o país observou nos anos seguintes. 

Com relação à energia elétrica, durante o governo Vargas, o país 

passou por uma crise considerável na qual houve racionamento de energia 
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para a indústria já existente no país, ainda durante o processo de expansão 

da mesma. Sem os investimentos iniciais no que se refere a hidrelétricas e 

mesmo para a manutenção e expansão do que existia, o governo de JK 

teria que iniciar seus trabalhos de um patamar inferior e assim o processo 

de industrialização poderia ter seguido em passos mais lentos, ou pelo 

menos careceria de maiores esforços. 

Desta maneira, os estudos da Comissão Mista para este segmento e a 

percepção do governo a ponto de reagir ao diagnóstico apresentado, foram 

de importância significativa, já que sem esta base sólida todo o parque 

industrial e mesmo o desenvolvimento urbano que se presenciou durante a 

década de 1950 e início de 1960 poderia ter sido impactado de maneira a 

retardar o crescimento esperado. 

No que tange a setor de transportes, Vargas deu maior atenção aos 

estudos e pontos levantados pela Comissão Mista quando direcionaram a 

maior parte dos seus esforços em demonstrar a extrema necessidade do 

país em desenvolver um sistema ferroviário eficiente e interligado. A 

extensão geográfica brasileira requer um transporte eficiente, tanto em 

termos de agilidade, mas também em termos de custos de manutenção. 

Desta forma, o transporte ferroviário sob a administração e o investimento 

do governo se mostrou prioridade neste período. 

O governo JK já examinou este tópico com outros interesses. Mais do 

que simplesmente interligar o país, o objetivo ao introduzir a indústria 

automobilística em detrimento da ferroviária era desenvolver uma cadeia 

industrial inteira, e desta forma obter os frutos benéficos que a criação de 

empregos em massa que toda a cadeia pudesse acarretar. Este 

desenvolvimento beneficiou o capital estrangeiro em detrimento do 

nacional, que acabou renegado principalmente à indústria de autopeças e 

não à montagem propriamente dita dos automóveis. 

Desta maneira, há claramente uma ruptura no processo de 

desenvolvimento brasileiro para este segmento. Mesmo que em princípio a 

produção de caminhões tenha sido maior do que de carros particulares, 

devido ao forte desenvolvimento econômico que o país enfrentou, o 
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transporte rodoviário, tanto para o setor produtivo quanto para o cidadão 

comum em seus veículos de passeio, tomou predominância e desde então 

assim se posicionou na economia nacional. 

   

 

3.2  Desempenho econômico do segundo governo 

Vargas e do governo de Juscelino Kubitschek 

 

A situação de vulnerabilidade econômica que o Brasil se viu durante a 

Segunda Guerra Mundial realçou a necessidade que o país tinha de um 

desenvolvimento econômico acentuado e acelerado, a fim de não mais 

depender das exportações dos produtos primários nacionais. 

Desta maneira, o projeto de industrialização que se viu durante a década 

de 1950 e início da década de 1960 foi resultado desta consciência, mesmo 

contrariando parte da elite nacional vinculada ao setor agrário. 

Em base a esta conjuntura, os próximos tópicos irão avaliar e comparar 

entre ambos os governos as medidas econômicas tomadas para que tal 

desenvolvimento pudesse se realizar, bem como as consequências de tais 

decisões. 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) nacional é um item de suma importância 

nesta análise, desta maneira o gráfico quatro é apresentado, a fim de 

destacar a variação real do PIB no período. Os anos que compreendem o 

governo de Vargas revelam uma variação aproximada de 6,1% na média ao 

ano enquanto que o governo de JK apresenta uma variação ao redor de 

8,1% ao ano.  

O panorama econômico interno e externo foi estudado durante este 

trabalho e é fundamental para entender a diferenciação entre os períodos. 

Se por um lado Vargas buscou um crescimento atrelado a um maior 
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equilíbrio econômico, muitas vezes prejudicado por fatores tanto externos 

quanto internos, JK atingiu o desenvolvimento econômico e industrial a 

qualquer custo.  

Os dados econômicos corroboram este maior crescimento no segundo 

período, entretanto vale ressaltar que esta política de crescimento levou o 

país a uma crise nos anos seguintes que culminaram com a queda da 

democracia ano país. 

 

 

Fonte: IPEA Data 

 

 

3.2.1 Setor externo da economia – Balança comercial 

 

As perspectivas econômicas internacionais que Getúlio Vargas 

encontrou no início de seu governo eram positivas. O apoio que os EUA 

haviam prometido ao presidente, bem como a alta dos preços internacionais 

do café, permitiram uma posição cambial favorável, e desta maneira a 

equipe econômica teve tranquilidade para fazer a projeção de um cenário 

satisfatório. 
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Frente a esta posição cambial favorável, o primeiro ano de Vargas foi 

marcado por uma maior liberalização das importações sem um controle 

rígido através das licenças de importações. Esta medida visava 

principalmente influenciar o processo de substituição de importações que o 

país estava vivenciando desde o início do governo anterior, mas que havia 

sofrido uma queda devido a problemas cambiais no fim do governo Dutra. 

Além desta intenção de fomentar o processo de substituição de 

importações, este aumento também foi influenciado por uma inflação 

acentuada, o que aumentava a propensão a importar materiais similares e 

de menor custo que o nacional. Por último, mas não menos importante, uma 

explicação para o aumento das importações era a existência da Guerra da 

Coréia, isto porque o país tinha vívido na memória a escassez de matérias 

primas durante a segunda guerra mundial, e mediante a facilidade de 

importar ele preferiu se abastecer, caso novamente se visse em restrições 

no mercado internacional.  

O volume importado durante o ano de 1951 cresceu comparado com o 

ano anterior, entretanto, as exportações, apesar de seguirem a mesma 

tendência, não aumentaram no mesmo ritmo, o que prejudicou a Balança 

Comercial. O gráfico de número cinco reflete a evolução das importações e 

exportações durante o período analisado.  
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Fonte: IPEA Data 

 

Pelo gráfico, pode-se perceber que houve este aumento das 

importações, sendo que em 1951 as reservas praticamente se esgotaram 

devido ao processo intenso de importações observado no início do governo 

de Vargas. Ao se deparar com esta realidade, o governo decidiu alterar e 

restringir a emissão de licenças de importações, entretanto, para aquelas 

que já haviam sido emitidas nada podia ser feito, já que elas tinham um 

prazo de validade determinada. Desta maneira, por mais que houvesse um 

movimento de restrição de importações, este só pode ser efetivamente 

observado já no ano de 1953. 

Se por um lado as importações em um primeiro momento foram 

mantidas a um nível alto, as exportações apresentaram uma redução não 

esperada. Fatores como a crise da indústria têxtil mundial - que prejudicou a 

exportação do nosso segundo maior produto exportado, o algodão - e a 

sobrevalorização do Cruzeiro, que induziu os exportadores a reterem 

estoques, foram as principais causas desta queda. 

Esta crise na balança comercial foi determinante na política econômica 

do segundo governo Vargas. O planejamento inicial era dividido em duas 

partes, a primeira estava ligada à estabilização econômica, ou seja, 

equilíbrio das finanças públicas, o que permitiria a adoção de uma política 
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monetária restritiva e assim acabar com a inflação. A segunda sustentava-

se no saneamento econômico para implementar vários projetos de 

investimentos, ou seja, o sucesso da primeira fase e o afluxo de capital 

estrangeiro para financiamento de projetos industriais de infraestrutura. 

O desequilíbrio da balança comercial enfrentada por Vargas foi tamanho 

que foi uma das razões para que o plano de desenvolvimento econômico 

traçado por ele e por sua equipe não tenha dado certo, e que acabou 

culminando mais adiante na crise politica séria que este governo enfrentou. 

O gráfico de número seis apresenta a situação da balança comercial 

durante os governos de Vargas e JK, e claramente pode-se perceber que 

este período de crise, a do ano de 1952, foi o mais acentuado de todo o 

período estudado. 

 

 

Fonte: IPEA Data 

 

O colapso cambial que o governo de Vargas presenciou forçou uma 

mudança na direção do Ministério da Fazenda. Desta maneira, Osvaldo 

Aranha substituiu Horácio Lafer e tinha por objetivo uma nova tentativa de 

estabilização da economia como um todo e não apenas no que se refere à 

Balança Comercial. 
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Assim, o governo se viu obrigado a intervir rigidamente no mercado de 

câmbio, o que acabou permitindo um equilíbrio no saldo da balança 

comercial não apenas até o fim do governo Vargas, mas possibilitou a 

manutenção deste equilíbrio nos próximos governos, dentro do período 

estudado. 

O destaque dentro destas medidas tomadas está para a modificação nas 

taxas de câmbio para o setor exportador, que assim incentivou o setor 

agrário a não mais manter seus estoques, mas sim vendê-lo no mercado 

internacional. Entretanto, a medida de maior impacto foi sem dúvida a 

criação da SUMOC 7015. Procurava-se com ela tornar as exportações 

brasileiras mais acessíveis no mercado internacional e proteger a indústria 

nacional e a balança comercial. Devido a esta intervenção o governo pôde 

ter um controle mais direto das importações, e assim foi possível direcionar 

as divisas com mais exatidão aos setores que lhe fossem mais estratégicos. 

De qualquer maneira, o estabelecimento da SUMOC 70 não significou a 

solução total dos problemas relacionados com o setor externo, e 

principalmente no que se refere aos cafeicultores nem com a inflação. Estes 

pontos foram fundamentais para a crise que Vargas enfrentou no final de 

seu governo. 

A política cambial utilizada pelo governo de Juscelino Kubitschek se 

aproveitou exaustivamente da Instrução 11316 da SUMOC criada no 

governo de Café Fillho, por Eugênio Gudin. Foi devido a ela, como um dos 

elementos, mas não como única ferramenta, que a política de substituição 

de importações para o Plano de Metas foi traçado. 

Por ser a política cambial o principal instrumento de política econômica à 

disposição do setor público na década de 1950, ela efetivamente é de suma 

                                                           
15

 O objetivo quando da criação da SUMOC 70 foi estabelecer um controle para a situação cambial e o 
financiamento do déficit público sem emissão de moeda e expansão do crédito. Para isso a SUMOC 70 
determinou: o restabelecimento do monopólio cambial do Banco do Brasil; a extinção do controle 
quantitativo das importações e a instituição de leilões de câmbio; e para as exportações substituição das 
taxas mistas por um sistema de bonificações incidentes sobre a taxa oficial (Vianna e Villela (2005). 
16

 Com a SUMOC 113 foi permitida à CACEX emitir licenças de importação sem cobertura cambial para 
equipamentos e bens de produção, além de permitir um ambiente favorável para o capital estrangeiro 
no Brasil. 
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importância na análise do período. Com ela foi possível a administração da 

taxa de câmbio, a imposição de quotas, tarifas e impostos de importação e 

exportação. 

Durante o governo de JK as exportações, que eram em sua maioria de 

origem agrária, mantiveram a tendência de queda. Isto porque o governo 

agora estava orientado ao desenvolvimento industrial com prioridade em 

eliminar os gargalos da economia, principalmente o de infraestrutura. 

Assim, a prioridade que o setor agrário tinha antes gradativamente diminuiu, 

bem como o seu poder político.  

Desta maneira, o saldo disponível de divisas foi gradativamente se 

reduzindo, já que o projeto de desenvolvimento relacionado ao Plano de 

Metas estava em execução. Como veremos em maiores detalhes no tópico 

seguinte, a alternativa viável encontrada pelo governo foi a entrada líquida 

de capitais autônomos, que poderia compensar em partes a redução das 

exportações. 

Assim, o gráfico de número cinco representa o leve decrescimento das 

exportações, intrinsicamente ligada com a nova realidade do setor agrário 

exportador, ao mesmo tempo em que as importações se mantiveram num 

patamar elevado e constante, como consequência da prioridade que o 

governo deu para o suporte ao Plano de Metas, que necessitava 

diretamente destas importações para se tornar efetivo. Esta conjuntura se 

deu por consequência das ferramentas já apresentadas, em especial a 

SUMOC 113, onde foi possível direcionar e permitir a entrada de 

equipamentos para as áreas de desenvolvimento do Plano. 

Esta estrutura possibilitou efetivamente os resultados que se queriam 

alcançar no Plano de Metas porque, por um lado, fora permitida a entrada 

do capital pelo mercado livre, e por outro lado a correspondente importação 

fora subsidiada pelo custo de câmbio. Assim, a SUMOC 113 foi um 

instrumento poderoso para atrair capitais externos sem exercer muita 

pressão na disponibilidade de divisas. 
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Com o objetivo ainda de acelerar o processo de substituição de bens de 

capital, em agosto de 1957 houve uma nova reforma no sistema cambial, 

que visava simplificar as taxas de câmbio, ao mesmo tempo em que 

permitiria ao Tesouro um aumento de recursos. 

Os dois períodos analisados mostram que a política cambial foi 

fundamental para o desenvolvimento econômico do período. No governo de 

Vargas houve mais dificuldades, tanto internas quanto externas, e algumas 

medidas foram necessárias, de cunho politico e econômico, para justificar a 

manutenção do poder. Entretanto neste caso elas não foram 

completamente bem sucedidas, no seu período de aplicação, já que não 

permitiram o desenvolvimento como o planejado. Já para JK o setor externo 

não apresentou as mesmas dificuldades do que foi para Vargas. Inclusive 

porque Kubitschek decidiu se utilizar de outros instrumentos e permitiu um 

acesso jamais visto no país para o capital estrangeiro. Desta maneira, 

apesar do sucesso de seu plano, o país se via agora com um parque 

industrial e um crescimento econômico onde os sócios não seriam apenas 

bancos internacionais com seus empréstimos, mas sim empresas, as quais 

o país agora deveria honrar suas remessas de lucros constantes. 
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3.2.2 Setor externo da economia – Conta capital e 

financeira 

 

No que se refere ao saldo da Conta Capital e Financeira o gráfico de 

número sete apresenta os dados divulgados pelo Banco Central. 

 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

O período que compreende o segundo Governo Vargas apresenta uma 

média referente a esta conta Capital e Financeira de algo em torno de 300 

milhões de dólares, já a média para o governo de JK é de aproximadamente 

350 milhões de dólares. A diferença entre ambos os períodos existe, mas o 

crescimento que se dá e a composição desta conta refletem os momentos 

distintos de tais governos. 

Isto porque, sendo a composição desta carteira principalmente 

impactada pelos investimentos diretos estrangeiros e também de outros 

investimentos, sendo estes outros investimentos compostos pelo montante 

de empréstimos e financiamentos alcançados pelo país, é importante 

separar cada uma das contas e seus impactos nos respectivos governos. 
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Assim, o gráfico de número oito apresenta os resultados da conta Outros 

Investimentos no período e está diretamente relacionado com o acesso do 

país ao mercado internacional de capitais. Os dados revelam que a média 

de recursos desta conta para o segundo Governo Vargas é de 

aproximadamente 246 milhões de dólares e para o governo de JK um 

volume um pouco menor de 204 milhões. 

 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

Estes números revelam em primeiro lugar um pico de recursos 

equivalente, em parte, às transferências realizadas para atender aos 

projetos da CMBEU que se iniciavam. A queda para o ano de 1952 está 

diretamente relacionada aos problemas que o Brasil enfrentou com os 

atrasados comerciais, consequência também da crise cambial que se 

abateu, mas também está ligada à mudança da política externa adotada 

pelos EUA. Agora os investimentos feitos através do Eximbank não eram 

mais de interesse dos norte americanos, que forçou o Brasil bem como os 

demais países da América Latina a buscar empréstimos junto ao Banco 

Mundial a níveis de juros mais elevados, sem contar que afinal a CMBEU foi 

extinta também por esta mudança de prioridades do governo de 

Eisenhower. Por fim, o ano de 1953 apresenta uma elevação devido a um 
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último empréstimo conseguido pelo governo Vargas junto ao Eximbank, 

sem antes a oposição ferrenha do Banco Mundial, para que o país honrasse 

os atrasados comerciais que ele apresentava. 

Para o governo de JK pode-se observar uma elevação com o passar dos 

anos nesta conta de Outros Investimentos e está diretamente ligada aos 

recursos obtidos para atender as necessidades do Plano de Metas e, com 

exceção do ano de 1958, ano de tentativa de aplicação do Plano de 

Estabilização Monetária (PEM) com o objetivo de conseguir mais 

empréstimos internacionais, todos os anos foram de aumento na entrada de 

recursos. 

Como consequência direta deste movimento de recursos através de 

empréstimos, os juros pagos se elevaram em maior intensidade durante o 

governo de Kubitschek. O gráfico de número nove apresenta esta tendência 

de crescimento e está diretamente relacionado com os recursos obtidos em 

um novo contexto agora, após a ruptura da política antes acordada entre 

Brasil (Vargas) e EUA (Truman). 

 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 
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O gráfico de número dez apresenta a informação de Investimento Direto, 

cujo maior montante vem do Investimento Direto Estrangeiro. O período que 

compreende o segundo Governo Vargas obteve em média 67 milhões de 

dólares e no período de JK este valor sobe para 148 milhões, ou seja, mais 

que dobra. 

 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

A lei de número 1.807 conhecida como a Lei do Mercado Livre 

promulgada em 1953 estabeleceu incentivos para a entrada de capital 

estrangeiro no país. Entretanto, o principal fator para a elevação do 

Investimento Direto está relacionado ao estabelecimento da Instrução da 

SUMOC 113 que representou um forte instrumento de incentivo estrangeiro 

de investimentos no Brasil para este período, o que favoreceu o bom 

andamento do Plano de Metas. Este gráfico também deixa claro que o 

investimento direto estrangeiro foi um componente marcante na política de 

desenvolvimento de Kubitschek. 

Um ponto de interessante destaque neste trabalho é a tendência de 

remessas de lucros que o país enfrentou durante o período analisado. O 
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gráfico de número onze apresenta a evolução deste envio de recursos do 

Brasil para o exterior. 

Com o enorme aumento das remessas de lucros que o país observou no 

início do segundo governo de Vargas em comparação com o montante 

efetivamente investido, o governo estabeleceu o Decreto 30.363 com o 

objetivo de fixar o capital que teria direito a retorno, sendo aquele que 

efetivamente houvesse ingressado no país e que constasse no registro da 

Carteira de Câmbio do Banco do Brasil.17  

Entretanto, a crise cambial que o Brasil enfrentou em 1952 foi um dos 

fatores que levou o governo a implementar a Lei de Remessas de Lucros 

em janeiro de 1953. Assim, foi concedida uma ampla liberdade de 

movimentos pelo mercado livre de câmbio ao capital estrangeiro no Brasil, 

além de reconhecer plenamente o direito do reinvestimento. Este é o 

cenário para o governo Vargas que fica nítido no gráfico com os altos e 

baixos antagônicos. 

 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

                                                           
17

 Uma crise política se estabeleceu devido a esta medida, já que o Brasil se via na dependência da 
liberação de alguns investimentos para realizar os projetos da CMBEU. Foi um tema de grande 
preocupação já que os EUA não viram com bons olhos esta medida. 
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O processo intenso de desenvolvimento industrial que se viu durante o 

governo de JK fez com que em seu início as remessas de lucros não 

atingissem os mesmos níveis do governo de Vargas. Desta maneira,  

aproveitando o momento econômico as empresas buscaram reinvestir seu 

capital no país a fim de obter maior crescimento. Entretanto, já no fim do 

período e com o agravamento da inflação, um aumento ao redor de 60% na 

emissão de divisas já pode ser percebido pelo país.  

 

Por fim, um indicador importante dentro deste contexto externo brasileiro 

para o período analisado é o de reservas internacionais – liquidez 

internacional. Este é um excelente item a ser considerado quando é 

avaliada a vulnerabilidade que um país tem no âmbito internacional. O 

gráfico de número doze apresenta a evolução deste item ao longo do 

tempo. Como se pode notar, o início do período é de uma posição 

favorável, efetivamente a melhor de todo o período, mas que vai diminuindo 

ao longo do tempo, por tudo o que já foi discutido neste capítulo. Desta 

maneira pode-se perceber que a soma dos fatores econômicos e a 

conjuntura internacional revelam que, se por um lado o Brasil obteve 

desenvolvimento econômico, por outro, se permitiu uma maior 

vulnerabilidade externa, com a redução do nível de reservas no período. 
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Fonte: IPEA Data 

 

Desta maneira, o gráfico de número treze traz o saldo em Transações 

Correntes durante todo o período e revela o impacto total nas contas 

nacionais para a balança comercial, balança de serviços e rendas e 

transferências unilaterais, em proporção do PIB. A média para o governo 

Vargas foi de aproximadamente -1,9% e em JK -1,8%. 

 

 

Fonte: IPEA Data 
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Por fim, o saldo do Balanço de Pagamentos pode ser observado no 

gráfico de número catorze. Se por um lado a média do Balanço de 

Pagamentos no governo Vargas é de 34 milhões negativos, entretanto, 

apresentando um resultado mais constante, para o governo de Kubitschek, 

ele é de 8 milhões, considerando o um ponto máximo de 183 milhões no 

ano de 1956 e um mínimo de 161 milhões negativos no ano seguinte. 

 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

 

3.2.3 Inflação 

 

O segundo governo Vargas herdou de seu sucessor a retomada do 

processo inflacionário, além do desequilíbrio financeiro do setor público. 

Assim, o compromisso deste governo foi em primeiro lugar a busca da 

estabilização da economia, através do equilíbrio das finanças públicas, que 

permitiria a aplicação de uma política monetária restritiva, o que poderia 

possibilitar a redução da inflação. Uma vez alcançado este objetivo, seria 

possível então aplicar os mais variados investimentos que o país 

necessitava. 

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

Gráfico 14 - Balanço de Pagamentos 



134 
 

Desta maneira, o início do governo foi marcado pela busca constante na 

redução das despesas governamentais ao mesmo em tempo em que 

aumentaria as receitas, conforme fosse possível, somada a políticas 

monetária e creditícia contracionistas (VIANNA, 1990). 

Os obstáculos encontrados para a realização desta política foram: em 

primeiro lugar Ricardo Jafet (presidente do Banco do Brasil), pois sua 

posição era claramente a de expansão creditícia; também havia a 

dificuldade em alterar o sistema tributário já do ano vigente (1951), e ao 

mesmo tempo conter os gastos do orçamento já aprovado durante o 

governo anterior.  De qualquer maneira, o primeiro ano encerrou com um 

superávit global da União e Estados, o único desde 1926. Isto foi possível 

devido à elevação efetiva da arrecadação, via melhor eficiência do 

arrecadador somado a um aumento das importações, e um corte 

significativo nos investimentos públicos.   

O ano seguinte caminhou na mesma direção, entretanto, o superávit não 

fora alcançado devido aos resultados apresentados pelos estados e São 

Paulo foi o principal responsável pelo déficit global da União e Estados. 

Se pelo lado da política fiscal houve uma orientação ortodoxa visando o 

superávit, a política creditícia sob a orientação de Ricardo Jafet não seguiu 

o mesmo pensamento. Desta maneira, todo o esforço por parte do governo 

em alcançar o superávit foi revertido pela expansão do crédito efetuada pelo 

Banco do Brasil. 

Assim, o impacto direto no índice de preços dos anos de 1951, 1952 e 

1953 pode ser visto no gráfico de número quinze que revela a tendência de 

aumento que já havia sido apresentada durante o governo de Dutra. 
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Fonte: IPEA Data  

 

Como já foi discutido neste trabalho, o plano de em um primeiro 

momento buscar o equilíbrio econômico e após este iniciar os investimentos 

em infraestrutura, suportados pelos projetos e investimentos prometidos 

pela CMBEU, fracassaram. Se por um lado a estabilização econômica se 

tornava cada vez mais distante, tanto devido à inflação quanto devido à 

crise cambial, por outro lado os EUA quebrariam a sua parte do acordo 

encerrando os trabalhos da CMBEU, bem como reduzindo o montante a ser 

investido através do Exibank e do Banco Mundial.  

Assim, uma reforma ministerial foi necessária em meados de 1953. 

Agora Osvaldo Aranha estava à frente do Ministério da Fazenda, em 

substituição a Horácio Lafer, e apresentou uma nova tentativa de 

estabilização econômica com base na visão ortodoxa, ou seja, política fiscal 

austera, e políticas monetárias e creditícias restritivas, entretanto desta vez 

o ajuste cambial faria parte da política, na tentativa de impulsionar as 

exportações como foi destacado no tópico 3.2.1 através da Instrução da 

SUMOC número 70. 

Embora houvesse um esforço demasiado por parte de Aranha em 

manter o planejado a fim de atingir a estabilização econômica, o Tesouro 

Nacional passou a ser devedor frente ao Banco do Brasil. As causas 

principais para esta situação foram: o aumento nas obras públicas, a forte 
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seca que atingiu o Nordeste e um abono concedido ao funcionalismo 

municipal de cunho eleitoreiro. Somado a esta conjuntura o Banco do Brasil 

se viu forçado a pagar uma série de atrasados comerciais, além de abrir um 

crédito ao Tesouro paulista diante da ameaça de completa bancarrota do 

Estado de São Paulo. 

Mediante esta realidade, o ano de 1953 terminou com um déficit da 

União, Estados e Municípios, devido ao aumento de despesas não 

acompanhado ao aumento de receitas. Com isto, a política monetária 

enfrentou uma expansão. Este déficit apresentado acabou por impactar a 

política creditícia do governo em 1953 (VIANNA, 1990). 

Esta realidade, somada às obras de expansão da infraestrutura, em 

específico energia elétrica, teve um impacto significativo na inflação e o ano 

de 1953 encerrou com um salto significativo de 12% do ano anterior para 

mais de 20%. Isto se deu por consequência do déficit público e a reação da 

expansão dos meios de pagamento, mas também pode ser entendido como 

consequência das desvalorizações cambiais que acabaram por aumentar 

os custos de produção das empresas. 

O ano de 1954 foi marcado por um momento de crise severa do 

governo, e a inflação foi um ponto chave nesta conjuntura já que o setor 

externo apresentava sinais de melhora. De cunho político, as pressões 

vieram tanto da classe de cafeicultores paulistas quanto dos assalariados, 

por aumentos de salários ou até mesmo da indústria por se virem 

prejudicados pela SUMOC 70. 

Assim, por mais que o discurso fosse de cunho ortodoxo, defendendo 

redução de gastos e aumentos da arrecadação, o início do ano apresentou 

uma expansão de crédito. 

O ambiente político e as pressões foram tamanhas que não apenas 

culminou com um aumento significativo da inflação no ano, mas também 

acabou por prejudicar e encerrar prematuramente o governo e a vida de 

Getúlio Vargas. Este foi um presidente que buscou durante todo o seu 

governo o equilíbrio entre uma economia estabilizada, ao mesmo tempo em 
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que via a necessidade de expansão em investimentos para suportar o 

crescimento econômico desejado para o Brasil, além de atender aos mais 

variados e antagônicos interesses políticos. 

Na busca constante em atender a todos estes interesses e necessidades 

do Brasil, com uma conjuntura nacional e internacional que não foi favorável 

muitas das vezes, Vargas não conseguiu nem uma coisa, nem outra. O 

desequilíbrio econômico ocorreu em momentos do lado externo e em outros 

momentos do lado interno. Isto dificultou o desenvolvimento do grande 

projeto de crescimento nacional, mas o esforço não pode ser considerado 

em vão já que os governos subsequentes, e em especial JK utilizou desta 

estrutura já formada para assim estabelecer o plano que foi por muito tempo 

considerado o melhor plano de desenvolvimento do país, o Plano de Metas.  

Ainda referente à inflação, o governo de Café Filho, tendo Gudin como 

responsável pelas políticas econômicas, aplicou medidas de fato ortodoxas 

ao extremo, medidas estas que o país raras vezes havia presenciado. A 

consequência direta desta política foi a redução da inflação dos níveis de 

25% em 1954 para 12% em 1955, e junto com ela uma ampla crise de 

liquidez abateu a economia nacional, com o aumento significativo de 

falências e concordatas no país. Num segundo momento deste governo, 

José Maria Whitaker se tornou o Ministro da Fazenda e acabou por retomar 

o processo inflacionário, em menor medida, no Brasil 

Kubitschek herda esta quadro de inflação, entretanto, bem diferente da 

que foi vivida no fim do governo Vargas e acaba sendo beneficiado por ela, 

já que lhe permitiu maior tranquilidade para desenvolver e apresentar o 

Plano de Metas.  

A inflação ganha uma nova posição no governo de Kubitschek. Se antes 

havia a preocupação em mantê-la dentro de um certo nível, mesmo que por 

isto houvesse o sacrifício de investimentos importantes para a economia, 

desta vez a posição é oposta. Isto porque o principal mecanismo de 

financiamento do governo para o Plano de Metas, e dentre as quais está a 

menina dos olhos de JK, Brasília, a emissão de moeda e crédito foram as 

alternativas escolhidas. 
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Enquanto houve o crescimento do produto gerado pela execução do 

Plano de Metas, com suas obras, investimentos e expansões, foi possível 

conciliar os níveis cada vez mais elevados da inflação. Isto porque qualquer 

movimento por parte do governo para enfraquecê-la, principalmente com a 

redução de crédito, sofria forte protesto por parte das empresas privadas, e 

a medida acabava sendo abandonada. Esta dinâmica perdurou por grande 

parte do governo de JK já que não se cogitava sacrificar o desenvolvimento 

pela estabilidade. 

Ao contrário do que pôde ser observado no governo de Vargas, neste 

novo momento as políticas fiscais e monetárias se tornaram secundárias, já 

que elas apenas eram utilizadas para suportar o processo de 

industrialização. Isto porque o papel do Banco do Brasil como um banco 

comercial somado às funções de Banco Central e autoridade monetária 

permitiu que o governo tivesse amplo poder da expansão monetária e 

creditícia, e assim ele aplicou estes recursos nos setores considerados 

necessários. 

Por mais que o primeiro ano do governo de JK tenha sido de redução da 

inflação por uma questão mais operacional, já que o primeiro foi o ano de 

estudos e planejamentos para a efetivação do Plano de Metas, a inflação 

acabou se elevando bruscamente de aproximadamente 7% em 1957 para 

ao redor de 24% no ano seguinte. 

Desta maneira, o governo tinha algumas opções para reduzir o déficit de 

caixa do Tesouro: poderia elevar a receita tributária, entretanto o sistema 

complexo não iria trazer o beneficio esperado no curto prazo; ele também 

poderia emitir títulos da dívida pública, mas as restrições referente a taxa de 

juros inviabilizava a ideia; e por último, seria reduzir as despesas a fim de 

diminuir o déficit com cortes nos gastos de custeio e não nos de 

investimentos. 

Na dificuldade de praticar uma destas alternativas, em 27 de outubro de 

1958 foi apresentado o Plano de Estabilização Monetária, o PEM, a fim de 

conter o impulso da inflação. Assim, Lucas Lopes o novo ministro da 

Fazenda, destaca a importância de conter o déficit inclusive da Balança de 
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Pagamentos, que poderia dificultar a obtenção de novos empréstimos junto 

ao Fundo Monetário Internacional (FMI), o que causaria problemas para a 

continuidade do processo de substituição de importações. Entretanto, Lopes 

reafirma o compromisso com o Plano de Metas (ORENSTEIN e 

SOCHACZEWSKI, 1990). 

Desta forma, o PEM se propunha ser desenvolvido em duas etapas. A 

inicial seria de transição e reajustamento com o objetivo de reduzir 

drasticamente os níveis de preços. Após este momento haveria a 

estabilização, quando se procuraria limitar a expansão dos meios de 

pagamento de forma a estar alinhado ao ritmo de crescimento do produto 

real. 

Os meios para que este plano fosse sucedido seriam: controle da 

expansão de moeda; controle do desequilíbrio financeiro do setor público; 

definição de uma política de salários e ajustes de tarifas nas empresas 

públicas e correção do desequilíbrio do balanço de pagamentos através da 

redução da demanda por bens importados. Entretanto, assim que o PEM foi 

levado à discussão levantou sérios questionamentos, já que era visto como 

um limitante ao crescimento satisfatório que o Brasil vinha obtendo. 

Desta maneira, em meados de 1959 Lucas Lopes é substituído e o 

Brasil rompe com o FMI, que defendia e condicionava novos empréstimos à 

execução do PEM. Esta decisão mostra que JK acreditava que uma política 

agressiva de investimentos seria mais eficaz na atração de capital 

estrangeiro do que uma política fiscal e monetária ortodoxa. 

Em base a este contexto, fica claro que Kubitschek escolhe a 

manutenção de seu governo desenvolvimentista em detrimento de políticas 

de controle monetário, como o PEM e até mesmo do FMI, e desta forma os 

níveis de inflação continuaram se elevando e atingiram algo em torno de 

47% no final de seu mandato. 

Se por um lado Vargas busca o crescimento ao mesmo tempo em que 

procura um equilíbrio econômico, o que por muitas vezes se tornou um 

problema tanto na manutenção de um quanto na do outro, JK visa o 



140 
 

crescimento a qualquer custo. Este é um dos fatores de diferenciação entre 

estes dois presidentes, que tem seu destaque na história Brasileira por toda 

a contribuição que deram aos mais variados setores da sociedade. 

 

 

3.2.4 Formação bruta de capital fixo e saldo da balança de 

pagamentos 

 

Em suma, tanto os governos de Vargas quanto os governos de JK 

buscaram o desenvolvimento econômico no Brasil, tendo um enfoque maior 

no crescimento da infraestrutura, já que sem ela, o alcance das medidas 

seria muito limitado. 

O gráfico de número dezesseis apresenta a variação da Formação Bruta 

de Capital Fixo em proporção ao PIB. A média para o governo Vargas é de 

aproximadamente 15,27% e de JK 15,55%. Em comparação com o PIB esta 

variação tem um crescimento de apenas 1,8%, devido a toda a conjuntura 

já apresentada. 

 

 

Fonte: IBGE 
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A tabela de número três traz em maiores detalhes a composição desta 

Formação Bruta de Capital Fixo. Assim, no setor de construção, pode-se 

observar que a administração pública representa 30% da média total, 

restando os outros 70% para empresas e famílias. Já no governo JK esta 

proporção se altera timidamente, sendo agora 33% a administração pública 

e 67% empresas e famílias. 

Entretanto para máquinas e equipamentos a discrepância entre setor 

público e privado é maior. Em Vargas a responsabilidade pela Formação 

Bruta de Capital Fixo é de 7% da administração pública e de outros 93% 

empresas e famílias. Em JK ela passa para 8,5% da administração pública 

e 91,5 empresas e famílias. 

 

 

 

Estes dados revelam a necessidade que a administração pública tem de 

intervir na área de Construção por esta requerer investimentos altos e 

retornos demorados, ao contrário do que acontece para Máquinas e 

Equipamentos, sendo esta a prioridade do setor privado. Adicionalmente, os 

Governo 

Vargas

Governo 

JK

Variação de 

crescimento 

(%)

Construção

Administração pública 2,86 3,21 12,0%

Empresas e famílias 6,63 6,34 -4,5%

Total 9,50 9,55 0,5%

Máquinas e equipamentos

Administração pública 0,36 0,48 33,2%

Empresas e famílias 5,04 5,24 3,9%

Total 5,40 5,72 5,9%

Outros 0,37 0,28 -23,3%

Total 15,27 15,55 1,8%

Fonte: IBGE, elaboração própria

Formação Bruta de Capital 

Fixo (% do PIB)

Tabela 3 - Formação Bruta de Capital Fixo (% do PIB)
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dados corroboram com o que foi discutido a respeito do maior enfoque do 

governo para a parte de infraestrutura durante a década de 1950. 

 

 

 

3.3  Outros impactos – Educação e saúde 

 

O fato de o Brasil ter passado por tamanhas mudanças no âmbito 

econômico ao longo da década de 1950 reflete diretamente na questão 

social e na composição da população brasileira no período. De um país 

agrário ele passa a ter o componente industrialização em sua economia, e 

sua população antes em maioria no campo passa então a mover-se e 

habitar nas grandes cidades. 

Esta nova realidade faz do Brasil um país diferente ao final do governo 

de JK, comparado ao que iniciou o segundo mandato de Vargas. Este 

tópico apresentará alguns dos indicadores sociais deste período que 

destacam que mudanças também aconteceram no âmbito social e são 

consequências diretas desta nova realidade que o país vivenciou. 

 

Vargas desde o seu primeiro governo apresentou o interesse em 

incorporar as massas a um nível mínimo de direitos sociais. Ora, foi durante 

este período que grande parte do que ainda hoje é conhecida como a 

Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) foi estabelecida. Também é 

durante este momento que o país inicia e intensifica o uso de recursos 

direcionado ao ensino técnico, e por consequência nasce o Serviço 

Nacional da Indústria e o Serviço Nacional do Comércio (SENAI/SENAC). 

A aura desenvolvimentista que destacou o período de 1951-1961 expôs 

com mais nitidez a precariedade do sistema educacional brasileiro. Getúlio 

Vargas foi responsável por criar e dar continuidade a institutos e instituições 

de administração superior, que efetivamente impulsionaram o projeto 
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institucional do país. De fato, estes órgãos criados, dentre eles o Conselho 

Nacional de Pesquisa (CNPq18) e o Conselho Nacional de Aperfeiçoamento 

de Pessoa de Nível Superior (Capes19), foram fundamentais para suportar o 

conhecimento que deveria ser adquirido e desenvolvido no processo de 

crescimento que o país almejava através de seus líderes. 

É ainda durante o segundo governo de Vargas que uma decisão política 

causou impacto considerável na área da educação. Houve o 

desmembramento do que antes era conhecido como Ministério da 

Educação e Saúde, sendo agora duas pastas distintas: Ministério da 

Educação e Cultura e Ministério da Saúde. Desta maneira os projetos e 

ações em cada uma das áreas poderiam obter recursos mais direcionados 

e assim resultados mais satisfatórios. 

Por fim, a discussão durante o governo Vargas a respeito da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional caminhou, mas por questões 

políticas permaneceu ao longo da década e acabou por ser votada em 

dezembro de 1961, já no governo de João Goulart. 

Por mais que o tema educação seja de tamanha importância no 

processo de desenvolvimento do país, este ficou deixado em segundo plano 

quando comparado com o total de investimentos nas diversas áreas, 

inclusive indústria e infraestrutura durante toda a década, o que significa 

também nos anos de governo de JK. O Plano de Metas previa algo em 

torno de 3,4% dos investimentos neste setor e estava direcionado à 

formação de pessoal técnico, muito em linha com o objetivo total do PM, e 

deixou em segundo plano o ensino básico. De qualquer maneira, JK entrou 

para a história como aquele que influenciou a criação da Universidade de 

Brasília. 

                                                           
18

 Em maio de 1936 o Presidente Getúlio Vargas envia uma mensagem ao Congresso Nacional sobre a 
“criação de um conselho de pesquisas experimentais”, mas é mal visto pelos parlamentares. Com o 
advento da Segunda Guerra Mundial, o país se vê na necessidade de desenvolver tecnologia, e 
finalmente depois de tentativas e propostas, em 15 de Janeiro de 1951, dias antes de passar a faixa para 
Getúlio Vargas em seu segundo mandato, o Presidente Dutra sanciona a Lei que acabou por criar o 
CNPq. 
19

 A Capes foi criada em 11 de Julho de 1951, já no Segundo Governo Vargas, pelo Decreto Nº 29.741 
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No que se refere à saúde, a década de 1950 também mostrou uma 

evolução, e a população se viu beneficiada por um aumento de recursos 

nesta área como consequência direta no aumento de renda que o país 

obteve devido ao desenvolvimento econômico, mas não necessariamente 

por uma decisão governamental de maior investimento neste setor, A tabela 

de número quatro apresenta os dados do período e efetivamente mostra 

este ganho. 

 

 

Fonte: PIRES, 1995. 

 

Como se pode perceber na tabela, o início da década apresentava uma 

Taxa de Mortalidade de 15,1, tendo uma queda para 13,6, ou seja, 

aproximadamente 10 pontos percentuais, sendo que esta redução também 

foi percebida nos cinco anos subsequentes. Para a Mortalidade Infantil a 

evolução também foi sentida e a redução foi de 135 para 122, avançando 

para 109, ou seja, 11% durante os anos de 1960/65.  

Por fim, a expectativa de vida do brasileiro aumentou neste período. 

Partiu de 51 anos no início do período estudado para 55,9 ao final de 

1960/65, sendo que o crescimento entre 1950/1955 foi de 5%. 

Aquém das mudanças que ocorreram no âmbito econômico e industrial, 

a educação e saúde se viram renegados a um segundo plano na década de 

1950 tanto nos governos de Vargas quanto de JK. A evolução percebida 

está diretamente relacionada como consequência direta dos benefícios do 

processo de desenvolvimento industrial, mas não como um fator de 

destaque dos investimentos neste período. 

1950/55 1955/60 1960/65 1950/55 1955/60 1960/65 1950/55 1955/60 1960/65

15,1 13,6 12,3 135 122 109 51 53,5 55,9

Indicadores de saúde selecionados

Tabela 4

Taxa Bruta de Mortalidade

(Por 1000 Habitantes) (Por 1000 Nascimentos) Nascer (Ambos os Sexos)

Expectativa de Vida ao Taxa de Mortalidade Infantil
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Ainda dentro desta lógica de desenvolvimento industrial que o país sofre 

e que acabou por impactar os avanços, mesmo que reduzidos, tanto na 

saúde quanto na educação, o movimento da população do campo para a 

cidade é um fator a ser considerado. 

As concentrações urbanas podem trazer muitos benefícios, mas quando 

não são feitas de forma planejada podem também trazer malefícios. Estes 

malefícios geralmente são percebidos mais no longo prazo quando o 

aglomerado populacional já não é mais suportado pelo espaço restrito. De 

qualquer maneira, este movimento do campo para a cidade pode ser 

percebido neste período. O gráfico de número dezessete reflete o 

movimento na composição da apropriação de renda dos setores urbanos e 

rurais durante a década de 1950. 

Se por um lado no início da década o setor urbano era responsável por 

algo em torno de 72% da Renda, no final da década estava próximo aos 

80% e assim, a tendência inversa aconteceu para o setor rural que perdeu 

participação neste indicador. 

 

 

Fonte: IBGE. 
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Ser comparado ao presidente que é conhecido historicamente por ser o 

pai dos pobres não é uma tarefa fácil. Para a população em geral Vargas 

sempre será lembrado como aquele presidente que fez muito para o país e 

pelos trabalhadores. Assim seu sucessor eleito tinha esse desafio, o de se 

equiparar àquele que saiu da vida para entrar na história. 

JK tinha conhecimento desta realidade e, provavelmente, buscou 

estabelecer um projeto de desenvolvimento que o destacasse na história. 

Como não podia deixar de ser, iniciou seu plano em base ao que seu 

sucessor deixou de herança. 

O capítulo três buscou apresentar as semelhanças e diferenças entre 

ambos os governos.  A busca constante na redução dos estrangulamentos, 

somado ao crescimento econômico foi o principal ponto em comum. Os 

estudos proporcionados pela CMBEU durante o segundo governo Vargas 

foi fundamental para direcionar o Plano de Metas. 

As semelhanças se reduzem até este ponto. A estratégia politica e 

administrativa e quais os objetivos foram perseguidos é bem diferente entre 

um período e outro.  

Se por um lado Vargas, mesmo com sua ânsia por ver um Brasil 

moderno, é precavido e busca a conciliação entre crescimento e equilíbrio, 

ele enfrenta graves crises políticas tanto internas quanto externas, e este 

difícil caminho do meio é seguido à duras penas, e no final, acaba não 

satisfazendo nem um lado nem outro. 

Kubitschek percebe a tensão política por trás dos objetivos de Vargas e 

busca fazer diferente. Procura atender interesses nacionais, ao mesmo 

tempo em que abre o Brasil para o capital estrangeiro. O resultado é um 

país em crescimento e desenvolvimento, mas também é um país em 

desequilíbrio, vulnerável e subserviente ao externo. 

Sem Vargas, muito provavelmente Kubitschek não teria chegado aonde 

chegou. Não teria ido tão longe. Sem Vargas o Brasil demoraria muito mais 

para chegar aonde chegou, já que em muitos casos, até hoje o Brasil está 

até aonde Vargas foi. O crescimento aconteceu e os desequilíbrios vieram 
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junto. O desafio é conciliar estes desequilíbrios com desenvolvimento que o 

Brasil precisa e merece. 
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CONCLUSÂO 

 

Para um estudo é necessário um ponto de partida. Muitas vezes este 

ponto de partida é o presente. Mas, este presente não necessariamente 

explica por completo a realidade atual. De fato, muito pouco do hoje é 

explicado por ele mesmo. Desta maneira, quando um indivíduo busca 

estudar uma situação presente ele precisa se remeter ao passado. 

Foi assim que surgiu a proposta de estudo deste trabalho. Ao perceber 

uma realidade econômica, na qual um país com tamanhas riquezas 

naturais, vasta geografia e um potencial considerável de crescimento 

enfrenta diariamente ineficiências e ineficácias no que diz respeito à 

infraestrutura, procuramos remeter a um período na história de efetivo 

crescimento econômico, e preocupação com os pontos de estrangulamento 

para um projeto eficiente de desenvolvimento, a saber, a infraestrutura. 

A década de 1950 é complexa, tanto no que diz respeito às modificações 

sociais, quanto às transformações políticas e até mesmo às mudanças 

econômicas. Sendo assim, analisar apenas o que diz respeito à 

infraestrutura não seria suficiente, mas sim o processo de desenvolvimento 

econômico deste período, com suas rupturas e continuidades acabou se 

revelando uma forma mais completa, embora não suficiente para esgotar o 

assunto. 

Como destaque do período mencionado dois são os governos principais, 

em primeiro lugar, o que é conhecido como segundo governo Vargas e em 

segundo o governo de Juscelino Kubitschek.  

No capítulo um, Vargas agora volta através do voto popular, “pelos 

braços do povo”. Assim, o segundo governo Vargas se inicia em meio a 

uma articulação política substancial, que deveria sustentar o projeto 

nacional do presidente. Mas isto não quer dizer que Vargas não tinha 

críticos ferrenhos destes seus ideais e objetivos, inclusive estes o 

perseguiram até o final de seu governo. 
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Vargas, dentro de seu pragmatismo e na ânsia em ver florescer seu 

projeto de desenvolvimento nacional, busca os mais variados aliados, 

dentre eles a potência capitalista, em uma realidade de Guerra Fria, os 

EUA. 

Como aliados, brasileiros e norte americanos estabelecem o que foi 

conhecida como a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. Este foi um 

projeto de importância incalculável para o desenvolvimento nacional, já que 

o resultado dele foi um estudo profundo dos problemas econômicos e que 

por fim geraram 41 relatórios, os quais teriam apoio financeiro norte 

americano para reduzir o que seria o principal gargalo da economia 

nacional, a saber, a infraestrutura. 

Para que assim fosse possível a realização destes projetos, o plano de 

Vargas junto à sua equipe econômica foi, em primeiro lugar, estruturar a 

economia de tal forma que ela se mantivesse em equilíbrio, nos seus mais 

variados indicadores. A partir deste equilíbrio o segundo passo seria então 

poder colocar o projeto de desenvolvimento em prática na sua totalidade. 

Entretanto, Vargas foi pego por mudanças e pressões de políticas 

externas, o que acabou por dificultar a realização de seu plano. O 

presidente viu a fonte de financiamento dos projetos da CMBEU se findar, 

junto com a própria Comissão e assim, somado com uma crise cambial de 

grandes proporções, o país se viu sozinho para dar continuidade ao 

processo de desenvolvimento econômico. 

Não bastasse a crise externa brasileira, o presidente se via a cada dia 

em luta interna com diferentes grupos políticos e de interesses nacionais. 

De um lado, o setor cafeeiro reivindicava recursos para evitar o prejuízo que 

a variação do café enfrentava no mercado internacional. Do outro, a nova 

classe burguesa brasileira buscava privilégios para cada vez mais se 

fortalecer e se estabelecer na economia nacional. As empresas 

estrangeiras por sua vez não queriam perder privilégios, nem tão pouco 

investir montantes em áreas cujo retorno se daria a muito longo prazo. Os 

trabalhadores por sua vez passaram a questionar os salários reais em base 

a uma inflação que persistia a crescer, à revelia dos esforços do governo. E 
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por último os militares passaram a ficar insatisfeitos, mas viram o auge da 

crise quando do atentado na rua Toneleiros. 

Foram todos estes interesses, muitas vezes antagônicos, que Vargas 

buscou atender neste seu segundo governo. Desta posição, foi por horas 

chamado de nacionalista, por outras de traidor ao se aliar com os norte 

americanos, buscou reajustes e cortes orçamentários mesmo que isso 

prejudicasse seu projeto de desenvolvimento, mas também foi conhecido 

como “pai dos pobres”. Estas são todas faces de um Getúlio Vargas que 

esteve sempre comprometido com o desenvolvimento atrelado ao equilíbrio, 

e mesmo que ele efetivamente tenha estabelecido estas bases, as quais 

permitiriam este crescimento de fato, anos depois, esta conjuntura de 

interesses divergentes prejudicou o seu governo e, por fim, lhe tirou a vida. 

De qualquer maneira, apesar da conjuntura, Vargas fez muito pelo 

Brasil. O BNDE, criado em seu governo, suportou muitos dos planos de 

infraestrutura gerados pela CMBEU. As bases haviam sido lançadas para o 

crescimento energético nacional. A Petrobras é o maior exemplo, mas 

também projetos de hidrelétricas e o da própria Eletrobrás acabaram por ser 

lançados. Nos transportes Vargas via a importância das ferrovias em um 

país de tamanha extensão territorial como a do Brasil. Sem contar os 

avanços, em menor proporção na educação, e também na saúde, atrelados 

ao processo de desenvolvimento econômico. 

No capítulo dois, apresenta-se Juscelino Kubitschek que, por sua vez, 

toma posse após um período em que Café Filho esteve no poder. De 

formação política semelhante à Vargas, JK se utiliza das bases estruturais 

deixadas por Getúlio para dar continuidade ao processo de 

desenvolvimento. Como ponto de partida para o que foi conhecido como o 

melhor plano de desenvolvimento nacional até então, o Plano de Metas, 

esteve os trabalhos realizados pela CMBEU. 

Ao perceber as dificuldades políticas enfrentadas por Vargas, Kubitschek 

administra seu governo de maneira diferente. As administrações paralelas 

foram criadas a fim de permitir que os projetos fossem elaborados e postos 
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em prática, sem necessariamente passar por todo o desgaste junto aos 

parlamentares. 

Por outro lado, JK permite que o capital estrangeiro seja dominante nos 

pontos principais de crescimento nacional. Ele abandona o projeto de 

desenvolvimento das ferrovias, e dá prioridade à indústria automotiva, de 

cunho estrangeiro, bem como toda a sua cadeia de produção. Desta 

maneira a economia, e por consequência a população que o elegeu, 

percebe um crescimento acelerado a curto prazo, o que acabou por 

legitimar seu projeto de governo.  

Somada à expansão econômica, suportada pelo crescimento na geração 

de energia e desenvolvimento do transporte rodoviário está a menina dos 

olhos de JK, Brasília. Com a justificativa de ampliação agrícola nacional e 

maior ocupação do Centro-Oeste brasileiro, o país viu a expansão 

monetária como a maior financiadora de todo o Plano de Metas e mais 

especificamente a nova capital. 

Como consequência direta desta política de financiamento, veio a 

Inflação. No início, por ela crescer junto com a economia, não foi motivo de 

grande preocupação. Entretanto, sua elevação acentuada fez com que o 

governo apresentasse medidas duras, a fim de conseguir novos 

empréstimos junto ao FMI, e permitir a continuidade do projeto. Para que 

tais medidas fossem efetivamente realizadas, seria necessário um corte 

significativo na raiz do desenvolvimento econômico proporcionado pelo 

Plano de Metas. Entretanto, diferente de Vargas, JK não quis ser 

responsabilizado por estes ajustes, de tamanha impopularidade. Assim, 

optou pelo não-equilíbrio, e deu continuidade ao desenvolvimento, a 

qualquer custo. 

Se por um lado ao Vargas custou a vida manter o desenvolvimento 

coerente e equilibrado, ao Brasil custou a democracia, anos depois, o 

desenvolvimento rápido observado durante o Plano de Metas. 

Dois governos ímpares na história nacional. Governos que permitiram o 

crescimento econômico, cada um à sua maneira, com os aliados e 
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sustentações que às políticas nacionais e internacionais assim lhe 

permitiram. 

No capítulo três o estudo feito pela Comissão Mista Brasil-Estados 

Unidos é analisado em maior detalhe. É em base a ele que Vargas dá o 

direcionamento ao seu projeto de desenvolvimento, e de alguma maneira 

Kubitschek dá continuidade. 

Entretanto, a política por trás destes dois governos dá o tom para o 

investimento que viria a seguir. Se em um momento, a indústria nacional é 

favorecida, tendo o Estado como o facilitador deste desenvolvimento, em 

outro momento, o capital estrangeiro é favorecido, tendo também o Estado 

como intermediário neste processo. 

Ao analisar a média de variação do PIB, efetivamente se nota um maior 

crescimento nos anos de JK. Isto se deve ao favorecimento de entrada de 

divisas em forma de investimento, com promessa de retorno em forma de 

remessas de lucros, ao mesmo tempo em que o governo favorecia a 

importação nos setores que lhe era conveniente. Por ser um momento de 

crescimento, as empresas viram a oportunidade de reinvestir seus recursos 

e assim poder, mais adiante, receber lucros ainda maiores. 

Como consequência desta política, ligada ao Plano de Metas, pôde ser 

observado ano após ano, o crescimento do pagamento de juros, devido aos 

empréstimos de curto prazo tomados por JK, 80 milhões em média, contra 

31 milhões em Vargas.  A inflação, como não pode deixar de ser, sofreu 

crescimento acelerado nos anos JK e teve uma média aproximada no 

período de 29% contra 18% do governo de Getúlio. 

Estes indicadores mostram que apesar do crescimento, este se mostrou 

insustentável para o governo posterior. Desta maneira, se por um lado 

Vargas buscava um crescimento mais consistente, visando o 

desenvolvimento nacional, e de longo prazo, JK optou por um 

desenvolvimento mais imediatista e de menor fôlego. 

De qualquer maneira, o Brasil viu sim no período estudado um processo 

de crescimento e desenvolvimento como jamais tinha visto até então. Este 
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foi um momento único na história nacional, e poucos são outros os períodos 

os quais podem ser comparados a este. É sugestão deste trabalho o 

continuo estudo dos períodos de maior crescimento econômico no país, 

principalmente no que tange à infraestrutura, pois é a partir destes períodos 

que se pode questionar o hoje. Foi em Vargas que o Brasil viu o início das 

bases para o crescimento econômico e o efetivo estabelecimento de uma 

burguesia capitalista, mas foi em JK que este crescimento se efetivou. E, 

por fim, não há crescimento que pode ser sustentado sem uma estrutura 

robusta de transporte, que atenda de forma ampla, a baixos custos, e 

geração de energia correspondente.  

Estes são dois dos pontos já percebidos nos anos de 1950, e que 

precisam estar constantemente na pauta de discussão dos pesquisadores 

acadêmicos, mas também, e principalmente, na política, para que o Brasil 

se permita estar à frente do desenvolvimento econômico que ele venha a 

ter. 
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ANEXO 

 

A seguir estão cada um dos 41 projetos elaborados pela Comissão Mista 

Brasil-Estados Unidos. 

 

 Projeto nº 01- Estrada de Ferro Santos a Jundiaí 

A estrada que cortava a região que leva o nome do projeto necessitava 

de melhora de eficiência, além de aumentar a capacidade de tráfego, 

através da modernização de todo o seu maquinário. Esta é a estrada 

idealizada por Barão de Mauá e de grande importância para o escoamento 

da produção do café durante a segunda metade do século XIX. 

 

 Projeto nº 02- Companhia Paulista de Estradas de Ferro 

O objetivo deste projeto foi também a modernização e ampliação da 

capacidade de transporte desta ferrovia. Esta pertence à iniciativa privada e 

é de grande importância por se articular com outras ferrovias ao longo do 

Estado de São Paulo e arredores, os quais fazem parte da região agrícola 

de altíssima produção da riqueza nacional.   

 

 Projeto nº 03- Estrada de Ferro Central do Brasil 

Aumentar a capacidade de tráfego era o ponto primordial deste projeto, 

além da melhora da eficiência através do seu remodelamento e 

reequipamento. Era pertencente ao Governo Federal e atendia aos maiores 

centros urbanos brasileiros, a saber: São Paulo e Rio de Janeiro, mas 

também servia parte do estado de Minas Gerais transportando ferro das 

indústrias lá existentes. Este é o projeto da CMBEU com maior previsão de 

investimento, no que tange o setor ferroviário. 
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 Projeto nº 04- Rede de Viação Paraná-Santa Catarina 

Esta rede é de propriedade do Governo Federal e o objetivo do projeto 

era reequipar e remodelar a linha, a fim de um aumento da capacidade de 

tráfego, com a melhora da eficiência. Ela era a quarta maior ferrovia do país 

em extensão e a segunda em tonelagem transportada. Esta rede é 

importante por ligar-se com a Estrada de Ferro Sorocabana em Ourinhos e 

Itararé bem como as linhas da Viação Férrea do Rio Grande do Sul, e 

portanto, acaba por unir o Nordeste ao Centro-Sul do país. 

 

 Projeto nº 05- Comissão Estadual de Energia Elétrica do 

Rio Grande do Sul (Plano de Eletrificação do Rio Grande 

do Sul) 

Conforme apontavam os estudos feitos pela CMBEU, um dos maiores 

gargalos para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul era a falta de 

Energia Elétrica. O objetivo deste projeto era o de sobrepor este gargalo. 

Já havia obras por parte do Governo Brasileiro no sentido de eliminar 

este problema, assim a responsabilidade da CMBEU fora a de dar 

continuidade a estas obras já iniciadas, na busca da construção de 8 

usinas, sendo 3 termo e 5 hidroelétricas. 

 

 Projeto nº 06- Usinas Elétricas do Paranapanema S. A. 

(São Paulo) – Usina de Salto Grande 

Este projeto visava a construção de uma usina hidrelétrica de 60 000 kw. 

A energia produzida forneceria energia à Estrada de Ferro Sorocabana, que 

absorveria 25% do total produzido. 
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 Projeto nº 07- Companhia Nacional de Alcális 

A criação da Companhia Nacional de Álcalis foi o objetivo deste projeto, 

e a produção principal dela seria soda cáustica seguido da barrilha. 

 

 Projeto nº 08- Companhia Metalúrgica Barbará 

Este projeto visava ampliar a já existente Companhia Metalúrgica 

Barbará, o que permitiria aumentar a produção de tubos e conexões de 

ferro centrifugado, bem como a melhora na produção dos mesmos. Parte do 

consumo interno nacional, municípios como melhoria em saneamento 

básico, era suprido através da importação. 

 

 Projeto nº 09- Empresas Elétricas Brasileiras 

Este projeto tinha como escopo uma abrangência significativa, já que 

previa a expansão das instalações elétricas das Empresas Elétricas 

Brasileiras, que por sua vez era subsidiária da norte americana American 

Foreign Power. Desta maneira haveria o aumento de 170 600 kw nas 7 

subsidiárias contempladas, o que acabaria por impactar Estados de 

crescimento econômico substancial como São Paulo, Paraná, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Espirito Santo, Bahia, e parte da região Nordeste. 

 

 Projeto nº 10- Departamento de Estradas de Rodagem do 

Estado do Rio de Janeiro 

Apenas este e o projeto de número 27 têm como enfoque as estradas de 

rodagem nacional. O objetivo deste trabalho seria a aquisição de 

equipamentos importado para a construção e manutenção de rodovias por 

parte do departamento que intitula o projeto. 
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 Projeto nº 11- Companhia de Eletricidade do Alto Rio 

Grande (CEARG) – Usina de Itutinga 

Este projeto tinha por objetivo auxiliar na expansão da Usina Hidrelétrica 

de Itutinga, com a compra de alguns dos equipamentos necessários e que 

seriam importados. O fornecimento elétrico desta usina visava atender a 

zona urbana da parte sudeste do estado de Minas Gerais, além de suportar 

a Rede Mineira de Viação após a eletrificação de sus linhas. 

 

 Projeto nº 12- Companhia de Eletricidade do São 

Francisco – Usina de Paulo Afonso 

A finalidade deste projeto era suportar a obra que já existia de criação e 

expansão da companhia elétrica do São Francisco. Desta maneira, 

empréstimos seriam concedidos para o término de subestações e linhas de 

transmissão secundárias relativa à primeira etapa da obra. 

 

 Projeto nº 13- Aquisição de Equipamento Agrícola – 

Estado de Minas Gerais 

O Estado de Minas Gerais seria o principal beneficiado por este projeto, 

já que receberia um empréstimo para a compra de equipamentos agrícolas, 

a fim de fomentar e suportar a atividade no estado. 

 

 Projeto nº 14- Companhia Nacional de Energia Elétrica 

(São Paulo) – Usina de Avanhadava 

Este projeto tinha como objetivo a expansão da Usina de Avanhadava, 

cuja capacidade passaria de 4.200 kw para 13.800 kw através da instalação 

de duas novas unidades que gerariam 4.800 kw cada. 
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 Projeto nº 15- Aquisição de Equipamento Agrícola – 

Ministério da Agricultura 

Como o nome do projeto já apresenta, o objetivo era fornecer um 

suporte ao Ministério da Agricultura, através da aquisição de equipamentos 

importados, com um financiamento junto ao Exinbank. 

 

 Projeto nº 16- Rede de Silos – Estado do Rio Grande do 

Sul 

Em base a este projeto, 11 Silos seriam construídos no estado do Rio 

Grande do Sul, para o armazenamento de cereais com capacidade total de 

98 mil toneladas.  

 

 Projeto nº 17- Aquisição de Dragas – Departamento 

Nacional de Portos, Rios e Canais 

Este projeto tem como objetivo a conservação e aperfeiçoamento dos 

portos nacionais. Para isso, oito novas dragas seriam adquiridas, e 

atenderiam aos portos brasileiros. Também estava incluso no projeto a 

criação de uma Divisão de Dragagem, que seria responsável pela operação 

destes equipamentos.  

 

 Projeto nº 18- Equipamento do Porto de Santos – 

Companhia Docas de Santos 

Voltado exclusivamente para o porto de Santos, este projeto visa o 

aumento da capacidade bem como a melhora na eficiência do Serviço 

prestado por ele. 

Sendo assim, havia o planejamento da construção de três armazéns 

externos e ampliação de três internos, que aumentariam a capacidade em 

mais de 30%. Também seriam construídos silos para trigo e milhos com um 
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aumento de 50% da capacidade para o primeiro e criação de 12.000 

toneladas para o segundo, bem como a instalação de equipamento para 

armazenamento e manipulação de enxofre e fertilizantes.  

Outras medidas faziam parte do projeto: compra de guindastes, tratores 

e empilhadeiras para o melhor atendimento no transporte interno do porto, 

melhora na eletrificação e a construção de mais de 700 metros de novos 

cais, o que aumentaria a capacidade em 15%. 

 

 Projeto nº 19- Equipamento do Porto do Rio de Janeiro – 

Administração do porto do Rio de Janeiro 

Este projeto é especifico para o porto do Rio de Janeiro, e seus pontos 

para melhoria são: construção de um armazém de sal, ampliação do 

frigorífico destinado às frutas, Instalação de equipamentos elétricos e a 

compra de equipamento mecânico para movimentação de carga. 

 

 Projeto nº 20- Rede Mineira de Viação 

A Rede Mineira de Viação era de propriedade do Governo Federal e sua 

importância econômica era significativa, pois distribuía mercadorias 

importadas que desembarcavam no porto do Rio de Janeiro para cidades 

do interior de Minas Gerais e Goiás. O objetivo deste projeto era a 

remodelação e reequipamento da Rede. 

 

 Projeto nº 21- Estrada de Ferro Noroeste do Brasil 

Este projeto visava a Estrada de Ferro Noroeste, e tinha por finalidade o 

seu reequipamento e remodelação. Esta estrada era de propriedade do 

Governo Federal e seus principais produtos transportados eram: café, 

algodão, madeira, arroz e madeira de construção. Essa estrada servia os 

estados de São Paulo e Mato Grosso. 
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 Projeto nº 22- Companhia Matogrossense de Eletricidade 

O objetivo deste projeto era o aumento a potência geradora da 

companhia que o nomeia. Para isto, eram previstos os seguintes 

investimentos: Construção de usina hidrelétrica de 9.000 kw; Instalação de 

um grupo Diesel-elétrico em Campo Grande com capacidade de 1.000 kw; 

Instalação de gerador de 1.500 kw em Corumbá; Instalação de subestações 

e ampliação de redes de distribuição. 

 

 Projeto nº 23- Estrada de Ferro Central do Brasil (Trens 

Suburbanos) 

Esta estrada era de propriedade do Governo Federal e atendia ao 

Distrito Federal, na época, Rio de Janeiro. Ela atendia a população da 

cidade e no ano de 1951 transportou mais de 170.000.000 de passageiros. 

Este projeto visava o reequipamento da linha e remodelação, e assim obter 

melhor eficiência. 

 

 Projeto nº 24- Companhia Força e Luz de São Paulo - 

Usina Termoelétrica de Piratininga 

O objetivo deste projeto era a importação de novos equipamentos para a 

companhia força e Luz de São Paulo, a São Paulo light and power Co. Ltd. 

Desta maneira, a usina a vapor da cidade de Piratininga seria renovada. 
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 Projeto nº 25- Melhoramento de 14 portos – Departamento 

Nacional de Portos, Rios e Canais  

Os 14 portos que foram beneficiados por este projeto foram: Manaus, 

Belém, Natal, Cabedelo, Recife, Maceió, Salvador, Angra, Paranaguá, Itajaí, 

Laguna, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. O projeto visava a melhora de 

eficiência destes portos listados. 

 

 Projeto nº 26- Reaparelhamento da frota de cabotagem 

governamental – Companhia Nacional de navegação 

costeira  

Na época do desenvolvimento dos trabalhos da CMBEU havia duas 

empresas que atuavam na cabotagem nacional, a Loide Brasileiro e a 

Companhia Nacional de Navegação. Fora constatado que a concorrência 

entre ambas as empresas ocasionava prejuízos para as duas, o que 

acarretava uma série de deficiências e desajustes dos serviços prestados. 

O ponto central do projeto era a unificação destas empresas o que traria 

melhor eficiência, economia de custos e aumento de lucros, além de 

permitir a compra de novos navios e a construção de cargueiros. 

 

 Projeto nº 27- Aquisição de equipamento rodoviário – 

Departamento de estradas de rodagem do Estado do 

Paraná  

A economia do Estado do Paraná estava em expansão, principalmente 

no setor agrícola, e por isto foi detectada a necessidade de investimentos 

para melhorar as condições das rodovias do estado. 
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 Projeto nº 28- Estrada de Ferro de Leopoldina  

A Estada de Ferro de Leopoldina é importante já que atendia a cidade 

Campos onde abrigava a maior parte das usinas de açúcar do estado do 

Rio de Janeiro. Propriedade do Governo Federal, ela recebeu recursos para 

melhorias e aumento de eficiência. 

 

 Projeto nº 29- Companhia de Eletricidade do Alto Rio 

Doce (CEARD) – Usina Hidrelétrica do Salto Grande do 

Santo Antônio  

Este projeto foi criado para permitir a continuidade do Plano de 

eletrificação do estado de Minas Gerais, que já havia sido iniciado e cuja 

primeira etapa já estava concluída. Desta maneira, a segunda etapa, 

financiada por recursos previstos pela CMBEU, permitiria que a Centrais 

Elétricas de Minas Gerais (CEMIG) e sua subsidiária, a Companhia de 

Eletricidade de Alto Rio Doce (CEARD) dessem continuidade à construção 

da Usina hidrelétrica de Salto Grande o que adicionaria uma capacidade de 

100.000 kw. Com este projeto o objetivo era que linhas de transmissão 

pudessem ligar o sistema de Santo Antonio a outros sistemas particulares 

como: Companhia Força e Luz de Minas Gerais, subsidiária da American 

and Foreign Power, Companhia de Morro Velho, St. John del Rey Mining Co 

e a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. 

 

 Projeto nº 30- Estradas de Ferro do Norte e Nordeste  

O objetivo deste projeto era o reequipamento e remodelação de seis 

estradas de ferro da região Norte e Nordeste do país, sendo que a grande 

maioria era pertencente ao Governo Federal ou aos estados. As estradas 

que fariam parte deste projeto eram: Estrada de Ferro São Luiz-Teresina, 

Estrada de Ferro Central do Piauí, Rede de Viação Cearense, Estrada de 

Ferro Mossoró, Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, e Estrada de Ferro 

Nazaré. 
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 Projeto nº 31- Reaparelhamento do Estaleiro da Ilha do 

Viana  

Para complementar o projeto de Nº 26, o de reaparelhamento da frota de 

cabotagem governamental, este projeto visa implantar a indústria de 

construção naval no país, que seria situada no Rio de Janeiro, na Ilha do 

Viana, ao mesmo tempo em que daria condições para a expansão e 

manutenção da frota nacional de cabotagem. 

 

 Projeto nº 32- Estrada de Ferro de Goiás  

A Estrada de Ferro de Goiás era de propriedade do Governo Federal, e 

atendia em sua maioria o Estado de Goiás, mas também em parte o estado 

de Minas Gerais. Este projeto visava o reaparelhamento da ferrovia e assim 

uma melhor eficiência no seu transporte. 

 

 

 Projeto nº 33- Viação Férrea do Rio Grande do Sul 

A viação que intitula o projeto se interliga a Rede de Viação Paraná – 

Santa Catarina, e é de propriedade do Governo Federal. O projeto tinha por 

objetivo gerar recursos para permitir o reequipamento e remodelação da 

linha. 

 

 Projeto nº 34- Rede Ferroviária do Nordeste e Estrada de 

ferro Sampaio Corrêa 

Este projeto tem como escopo duas redes ferroviárias, a Rede 

Ferroviária do Nordeste e a Estrada de ferro Sampaio Correa. Com o 

investimento levantado para estra trabalho, haveria melhoras, remodelação 
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e reequipamento de ambas as linhas, ao mesmo tempo em que permitira 

que ambas fossem interligadas. 

 

 Projeto nº 35- Serviço de navegação da Bacia do Prata 

A fim de aumentar a capacidade de transporte hidroviário nos rios 

Paraguai, Paraná e seus afluentes, este projeto visa investir na melhora e 

expansão do Serviço de Navegação da Bacia da Prata (SNBP), o que 

acarretaria na construção de novos rebocadores e pequenos barcos. 

 

 Projeto nº 36- Companhia Paulista de Estradas de Ferro 

Com o objetivo de remodelar e duplicar a linha férrea que se estende 

entre Campinas e Itapira, este projeto destacou a necessidade de 

remodelação e reequipamento de todo o trecho. 

 

 

 Projeto nº 37- Companhia Comércio e Navegação 

A Companhia Comércio e Navegação, de propriedade privada, era 

responsável, na época do desenvolvimento deste projeto, pelo transporte de 

10% do total da carga nacional. Sua frota tinha uma idade média de 40 

anos, e assim o objetivo deste projeto foi o de rejuvenescimento e 

modernização desta frota. 

 

 Projeto nº 38- Estrada de Ferro Sorocabana 

A Estrada de Ferro de Sorocabana tem sua importância por se ligar a 

importantes vias do Estado de São Paulo, como: Cia. Paulista de Estrada 

de Ferro, Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, e Rede de Viação Paraná-

Santa Catarina. Este projeto visava a compra de novos equipamentos a sim 

de melhorar a eficiência e modernizar a linha. 
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 Projeto nº 39- Companhia Mogiana de Estradas de Ferro 

A Companhia Mogiana de Estradas de Ferro interliga com outras 

importantes vias férreas do país como: Sorocabana, Cia. Paulista, São 

Paulo-Minas, Rede Mineira de Viação e Estrada de Ferro Goiás. Ela é de 

propriedade particular e serva à Zona noroeste de São Paulo, triângulo 

mineiro e Sul de Minas Gerais. O objetivo deste projeto era a remodelação 

e reequipamento desta linha férrea. 

 

 Projeto nº 40- Estrada de Ferro Araraquara 

O objetivo deste projeto era a modernização desta linha férrea através 

do reequipamento e modernização. Esta era uma linha de propriedade 

particular e a principal carga transportada era: o café, sementes 

oleaginosas e algodão. 

 

 Projeto nº 41- Estrada de Ferro Central do Brasil – Linha 

de bitola estreita de Minas Gerais 

A divisão mineira da Central do Brasil, de propriedade do Governo 

Federal, transportava em sua essência matérias primas para siderurgia, 

manufaturas de ferro e aço, madeira e outros produtos agrícolas. Este 

último projeto da CMBEU também tinha o enfoque em modernizar e 

reequipar a linha férrea que levava o seu nome. 

 


