
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
PUC-SP 

 

 
 
 
 
 
 

MARCIO AUGUSTO FALCÃO LOPES 
 
 
 

 
 
 
 

O fracasso da Comissão Mista Brasil-

Estados Unidos (CMBEU) e os rumos da 

política econômica no segundo governo  

Vargas (1951-54) 
 
 
 
 

MESTRADO EM ECONOMIA POLÍTICA 
 

 

 

SÃO PAULO 
 

2009 



MARCIO AUGUSTO FALCÃO LOPES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

O fracasso da Comissão Mista Brasil-

Estados Unidos (CMBEU) e os rumos da 

política econômica no segundo governo  

Vargas (1951-54) 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Banca 

Examinadora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, 

como exigência parcial para a 

obtenção do título de mestre em 

Economia Política, sob a orientação 

do Profº Dr. Julio Manuel Pires  

 

 

 

 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

Programa de Estudos Pós-graduados em Economia Polít ica 

2009 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOPES, Marcio Augusto Falcão 
O fracasso da Comissão Mista Brasil-Estados (CMBEU) e os 

rumos da política econômica no segundo governo Vargas (1951-
54). São Paulo:  Dissertação de Mestrado, 2009. 

 
Anexos 

Bibliografia 
 

Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a 
reprodução total ou parcial desta dissertação por processo de 
fotocópias ou eletrônicos 
 
 
 
Assinatura: __________________________. Local e Dat a: ___________________ 

                   (marcio_falclopes@hotmail.com)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À memória de José Augusto Falcão Lopes, 
a quem devo todas as virtudes 

e nenhum dos defeitos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGRADECIMENTOS 
 
 

Tenho ciência de que em momentos de agradecimento como este, 

corremos o risco de cometer algumas injustiças com alguns esquecimentos, 

porém o dever de cumprir algumas justiças me obriga a correr este risco. 

Agradeço sempre a Deus pelo dom da vida e pelo fato de reconhecer que 

só Ele é capaz de regê-la. E se Deus se faz presente em minha vida e Cristo 

rege meu caminho, é importante lembrar de alguns amigos-padres que tiveram 

grande responsabilidade em minha formação e espiritualidade cristã: Mauro 

Chiarot , Maurício Tadeu Miranda, Mauro Bombo, Ademar Pereira de Souza  e 

Woldinei Júnior de Souza. 

Agradeço a minha família, minha mãe Antonia, e meu irmão Marcelo na 

compreensão e na paciência com meus estudos que amiúde avançavam 

madrugada a dentro, e a todo apoio de Lucianna Satie na conclusão deste 

trabalho. Sou grato também aos meus tios Maria Eugênia e Oscar que muito me 

apoiaram quando de minha decisão rumo à carreira acadêmica 

Ao apoio dos mestres do programa de pós-graduação em economia 

política: Antonio Carlos Moraes, Carlos Eduardo Carvalho, João Batista 

Pamplona e Rosa Maria Marques. Impossível se esquecer de nossa querida 

secretária Sonia, cuja atenção e dedicação aos alunos dispensa comentários 

Aos grandes mestres dos tempos de graduação: Áquilas Mendes, 

Joaquim Racy, João Chang Júnior e Marina Gusmão que foram de grande 

inspiração em minha carreira acadêmica e a José Márcio Rêgo, quem me 

concedeu a primeira oportunidade de atuação na área docente. 

Agradeço também às professoras Rosa Maria Vieira e Maria Aparecida 

Rago, cujos comentários na banca de qualificação foram importantes para o 

aprimoramento deste trabalho. 

Aos  antigos companheiros de trabalho com quem tive oportunidade de 

apreender muito e dividir muitos momentos, principalmente os melhores: Marcio 

Palestra, Walkyria Augusto, Moacir Teixeira Júnior, Silvia Dourado, Guilherme 

Chammas e João Paulo Ferri. 



A todos os amigos de longa data dos tempos de Villandry, principalmente 

aqueles cuja amizade dura mais de 20 anos e que sempre estiveram presentes 

em todos os momentos: Roberto Bernardes de Carvalho Filho e Alessandro 

Rodrigues Junqueira  

A todos importantes amigos do grupo de jovens da paróquia Santa 

Teresinha: Daniela Valillo, Denis Dias, Tiago Cabral, Vanessa Cabral, Família 

Grazia, Vilma Maria, Ricardo Ranzani, Christian dos Santos Pito e Vanessa 

Fernandes Henriques Pito. 

Por fim, agradeço a meu orientador, o professor Dr. Julio Manuel Pires, 

quem muito confiou neste projeto desde sua fase mais embrionária. Acredito que 

nossas divergências clubísticas não foram suficientes para atrapalhar a 

condução deste trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Resumo 
 

 

Esta dissertação visa apresentar as características essenciais da 

constituição da Comissão Mista Brasil- Estados Unidos (CMBEU) cujo acordo foi 

firmado em dezembro de 1950, ainda durante o governo do presidente Dutra 

(1946-1950). O início dos trabalhos técnicos da CMBEU ocorreu em julho de 

1951, já durante o segundo governo de Getúlio Vargas. Esta comissão reunia 

técnicos brasileiros e norte-americanos e elaborou 41 projetos que tinham por 

objetivo eliminar os gargalos de infra-estrutura e industriais. O financiamento 

destes projetos, cujos valores aproximavam a cerca de US$ 390 milhões  partiria 

de instituições multilaterais como o Eximbank e o BIRD, ademais de cerca de 

Cr$ 14 bilhões (cerca de US$ 690 milhões) a serem captados internamente. A 

ascensão à presidência norte-americana do Republicano Eisenhower em 1953 

concomitante a  outras questões a serem apresentadas neste trabalho 

representariam o fim dos  trabalhos da CMBEU e por conseqüência na 

suspensão do financiamento dos projetos elaborados. A dissertação busca 

analisar os rumos da política econômica do segundo governo Vargas, focando 

principalmente no período posterior ao fim dos trabalhos da CMBEU, cuja 

importância para a economia brasileira pretende ser analisada. 

 

 

Palavras-chave: Economia Brasileira, Segundo Governo Vargas, 

Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, Relações Internacionais Brasil-Estados 

Unidos, Política Econômica.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Abstract 
 

 

This dissertation aims to introduce the essential characteristics of the 

constitution of Joint Comission Brazil-USA (CMBEU) which agreement was 

signed in 1950, December, still in the course of the president Dutra governement 

(1946-1950). The beginning of the CMBEU tecnical works happened in 1951, 

July, already in the course of the second Vargas  government. This commission 

reunited Brazilian and North-American technicians and elaborated 41 projects 

which had the goal to eliminate the bottlenecks in the infrastructure and industry. 

These project’s financing which values approximated  US$ 390 millions  would 

be disposed from multilateral institutions as the Eximbank and the BIRD, besides 

about Cr$ 14 billions (about US$ 690 millions) to be captivated internally. The 

ascension to the presidency of the United States by the Republican Eisenhower 

in 1953 concomitant to other reasons to be introduced in this work would 

represent the end of the CMBEU works and as consequence the interruption of 

the financing of the elaborated projects. The dissertation searchs to analyze the 

course of the economic policy in the second Vargas government focused mainly 

the  period after the end of the CMBEU works which importance to the Brazilian 

Economy pretends to be analysed. 

 

 

Key Words: Brazilian Economy, Second government Vargas, Joint 

Comission Brazil-USA, Brazil-USA International Relationships, Economic Policy. 
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Introdução 
 
 
 

Constituída em 19 de dezembro de 1950, ainda durante o governo do 

Marechal Eurico Gaspar Dutra, a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos para o 

Desenvolvimento Econômico (CMBEU) reunia técnicos de ambos os países e 

propunha a formulação de projetos focados na eliminação dos gargalos de 

infra-estrutura e da indústria do Brasil, contribuindo assim para o seu 

desenvolvimento econômico. Os trabalhos técnicos da CMBEU se iniciaram 

formalmente em 19 de julho de 1951, já durante o segundo governo Vargas e 

se encerraram em 31 de dezembro de 1953. 

Ademais da elaboração dos projetos, a CMBEU previa o financiamento 

parcial dos mesmos através de empréstimos do Banco de Exportação e 

Importação (Eximbank) e do Banco Mundial.  A promessa de financiamento por 

parte de ambas instituições aproximava-se a US$ 390 milhões. Ademais dos 

recursos externos, o relatório final da Comissão ainda propunha a necessidade 

de financiamento de cerca de Cr$ 14,0 bilhões em moeda nacional a serem 

requeridos junto ao governo, estados e empresas estatais. 

A superação dos gargalos na infra-estrutura econômica, destacando-se os 

setores de energia, portos e transportes era o principal objetivo dos trabalhos 

da CMBEU. Em um segundo momento, previa-se o aumento do fluxo de 

investimentos diretos e financiamentos externos após a superação desses 

gargalos.  

Os trabalhos técnicos elaborados pela comissão apresentavam 41 

projetos a serem desenvolvidos no país, projetos esses divididos em sete 

setores: 
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Projetos da CMBEU conforme setor econômico 

(Em milhares de US$ e Cr$) 

 

Custo dos projetos 
Setor 

Número 
de 

projetos US$ Cr$ 

Estradas de Ferro 17 150 544 7 720 229 

Energia Elétrica 9 130 176 4 601 011 

Estradas de Rodagem 2 6 661 - 

Portos 4 37 812 540 117 

Navegação 4 29 147 606 325 

Agricultura 3 27 125 206 000 

Indústria 2 13 860 392 000 

Total  41 395 325 14 065 682 

Fonte: COMISSÃO MISTA BRASIL ESTADOS-UNIDOS, Relatório Geral – 
TOMO – II, 1954, quadro I. 
Nota:  Os valores em Cr$ não se referem a conversão dos valores em US$. 
O custo total dos projetos são os valores em dólares previstos em 
financiamento externo e os valores em Cr$ a serem requeridos 
internamente. 

 

 

A constituição da CMBEU não deve ser analisada de forma isolada, pois 

se tratava de uma  terceira experiência de trabalho entre técnicos norte-

americanos e brasileiros no sentido de elaborar estudos sobre problemas 

econômicos brasileiros. As duas missões anteriores foram: A Missão Cooke em 

1942 e a Missão Abbink em 1948. 1 

A fim de melhor compreender cada uma dessas três missões, se faz 

necessário que se compreenda a conjuntura política e econômica mundial, bem 

como as relações entre Brasil e Estados Unidos no período em que cada um 

dos acordos foi firmado. 

A Missão Cooke, também conhecida como “Missão Técnica Americana” 

veio ao Brasil em 1942, período marcado pelo forte estreitamento nas relações 

entre Brasil e Estados Unidos no período da Segunda Guerra Mundial. As 

                                                 
1 A título de informação, as missões anteriormente organizadas a estas três foram conduzidas por técnicos 
ingleses, destacadamente, a missão de Edwin Montagu em 1923 e a Missão Niemeyer, conduzida por 
Otto E. Niemeyer em 1931. 
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recomendações da Missão Cooke focaram em medidas de estímulo ao 

desenvolvimento de indústrias locais de substituição de importações durante o 

período de guerra; de aperfeiçoamento dos meios de transporte; e no 

estabelecimento de uma base sólida para o desenvolvimento industrial. 

A Missão Abbink, por sua vez, foi constituída em 1948 e também ficou 

conhecida como Comissão Mista Brasileiro-Americana de Estudos 

Econômicos. Esta segunda missão focou seus trabalhos nos problemas 

financeiros do país, e suas principais recomendações versavam sobre a 

melhora na eficiência da arrecadação de tributos e no aumento do fluxo de 

capital estrangeiro.  

Por fim, a terceira experiência foi a Comissão Mista Brasil-Estados 

Unidos, foco principal do presente trabalho. De forma lacônica, pode-se afirmar 

que a CMBEU se distingue das duas missões anteriores em dois aspectos: a 

elaboração de projetos específicos e setoriais, com um foco maior; e pelo fato 

de propor financiamento externo para os respectivos projetos. 

 

Em sua política interna, o Brasil elege Getúlio Vargas em outubro de 

1950. O ex-presidente, deposto em 1945, regressava ao poder - pela primeira 

vez pelo voto direto – nos braços do povo, com um discurso que enfatizava as 

reformas sociais e o nacionalismo a ser executado por meio das empresas 

estatais. 

Os dois primeiros anos do governo Vargas seriam dedicados a ajustes 

econômicos através de medidas fiscais e monetárias contracionistas que 

visavam o combate à inflação e ao desequilíbrio externo. Os ajustes seriam 

primordiais para o equilíbrio macroeconômico e para a criação de um ambiente 

favorável para a vinda dos recursos previstos nos trabalhos da CMBEU. 

Porém, as dificuldades de se lograr êxito na adoção de medidas de 

ajustes econômicos, bem como uma mudança nos rumos da política norte-

americana no início de 1953 comprometeriam o futuro dos trabalhos da 

CMBEU. 

 O ano de 1952 foi marcado por eleições presidenciais nos Estados 

Unidos e após mais de 20 anos de governo democrata, os republicanos 

venceram o pleito com o General Dwight D. Eisenhower, herói da segunda 

guerra mundial.  
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A ascensão de Eisenhower ao poder representou uma guinada na política 

externa de ajuda aos países subdesenvolvidos, uma vez que os republicanos 

tendem a ser mais conservadores a esse tipo de ajuda e pelo fato do novo 

presidente estar mais preocupado em combater o avanço do comunismo no 

mundo. 

É importante frisar que para alguns autores – a serem apresentados no 

decorrer do presente trabalho - o nacionalismo de Vargas por meio da criação 

de estatais, monopólio do petróleo e limitação da remessa de lucros ao exterior 

também geraram irritação aos americanos, corroborando também para o fim 

dos trabalhos da CMBEU. 

A partir de 1953, o fluxo de recursos externos para os respectivos projetos 

pareciam comprometidos, conforme orientação do governo norte-americano. 

Em 31 de julho daquele ano, os trabalhos técnicos da CMBEU foram 

encerrados e os recursos – em sua totalidade - não migraram para o país 

conforme prometido.  

Até o momento do encerramento dos trabalhos da CMBEU, 15 projetos 

haviam obtido financiamento, projetos estes voltados para os setores de 

energia e transporte e que receberam cerca U$ 180 milhões. Em 31 de 

dezembro de 1953, é decretado o encerramento oficial dos trabalhos da 

CMBEU e em novembro do ano seguinte é apresentado seu relatório final. 

A ausência do financiamento externo para os projetos da CMBEU, a partir 

da “quebra” da promessa do envio desses recursos, é o problema central a ser 

analisado pelo autor no presente trabalho. 

 

O objetivo central deste trabalho é o de analisar os impactos do fracasso 

da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (CMBEU) nos rumos da política 

econômica do segundo governo Vargas, sua importância para a economia 

brasileira, e analisar as medidas econômicas adotadas no sentido de suprir os 

recursos necessários para levar a cabo os 41 projetos elaborados. 

O autor também pretende analisar questões essenciais a respeito do 

período, como: o importante debate sobre a existência de um projeto 

desenvolvimentista no segundo governo Vargas, analisando a importância dos 

trabalhos da CMBEU na existência ou não desse projeto; o nacionalismo e 
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suas ambigüidades presentes neste governo; e a forma de atuação do Estado 

na economia e o caráter da acumulação capitalista. 

 

O autor pretende analisar fontes primárias como os relatórios das missões 

Cooke e Abbink e da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, bem como uma 

vasta bibliografia disponível sobre o período. 

 
 

O trabalho prevê 4 capítulos, e a estrutura dos mesmos será a seguinte: 

O primeiro capítulo, “A economia brasileira no pós-guerra” apresentará o 

período que precedeu o segundo governo Vargas. Adota-se como corte 

temporal os cinco anos anteriores, em razão de ser um período marcado pela 

reorganização econômica mundial com Bretton Woods no pós-guerra, pela 

redemocratização do país com a consequente eleição de Dutra, e pela política 

econômica conduzida por seu governo, cujas consequências seriam herdadas 

por Vargas. 

O segundo capítulo, “A Comissão Mista Brasil-Estados Unidos: Uma 

análise institucional” pretende em suas primeiras seções apresentar a evolução 

das relações entre Brasil e Estados Unidos a partir da década de 30, quando 

ocorre uma maior aproximação entre ambos os países com os presidentes 

Vargas e Roosevelt. Posteriormente, pretende-se apresentar os trabalhos das 

Missões Cooke e Abbink e por fim uma análise geral da Comissão Mista Brasil-

Estados Unidos, focando nos diagnósticos sobre a economia brasileira 

apresentados pelos técnicos que faziam parte deste trabalho e detalhando 

cada um de seus 41 projetos. 

A análise econômica dos dois primeiros anos do governo Vargas, 1951-

52, faz parte do terceiro capítulo, “Segundo Governo Vargas: Da ortodoxia 

econômica ao fim da CMBEU”. O autor pretende apresentar neste capítulo toda 

movimentação política em torno do retorno de Vargas ao poder; as medidas 

econômicas adotadas em seus dois primeiros anos e a criação do BNDE; e a 

evolução das relações externas entre Brasil e Estados Unidos e toda a 

conjuntura que envolve o fim da CMBEU. 

Por fim, o quarto capítulo, “Segundo Governo Vargas: O fim da CMBEU e 

os rumos da política econômica” visa apresentar as medidas econômicas 
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adotadas pelo governo Vargas a partir do fracasso da CMBEU no início de 

1953, permeando pelo período em que foi criada a Petrobrás, até seu trágico 

fim em agosto de 1954. O autor ainda pretende em uma última seção, analisar 

todo o debate em torno da existência de um projeto desenvolvimentista neste 

segundo governo Vargas, o nacionalismo presente neste governo e a forma de 

atuação do Estado na economia. 
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Capítulo I 

A Economia Brasileira no pós-guerra 
 

 

O objetivo desse primeiro capítulo é o de apresentar a conjuntura 

econômica e política, interna e externa do período que precedeu o segundo 

governo Vargas. 

 O autor adota os anos do pós-guerra como corte histórico. Ademais de 

sua proximidade cronológica, se trata de um período marcado por fortes 

mudanças na conjuntura política e econômica no mundo, bem como no Brasil.  

No cenário externo, o período do pós-guerra é marcado pela 

reorganização econômica mundial e a elaboração de um novo sistema 

monetário internacional com Bretton Woods. O Fundo Monetário Internacional 

(FMI), o Banco Mundial entre outros organismos econômicos multilaterais são 

resultantes desse conjunto de mudanças no pós-guerra. 

 A conjuntura interna brasileira não passou incólume a mudanças no 

cenário externo. A queda de regimes ditatoriais com a vitória dos aliados na 

segunda guerra mundial e a idéia da democracia como valor supremo 

colocavam em “xeque” a ditadura do Estado Novo de Vargas, que duraria 

apenas mais alguns meses. 

A queda de Vargas e a redemocratização do Brasil com novas eleições 

presidenciais após 15 anos do caudilho no poder, resultam na ascensão à 

presidência do ex-ministro da Guerra de Vargas, o Marechal Eurico Gaspar 

Dutra.  

 

A análise das conseqüências da política econômica adotada pelo 

presidente Dutra é de extrema importância na compreensão da conjuntura que 

Vargas herdaria em seu retorno ao poder em 1951.  

A política econômica do novo presidente pode ser dividida em duas fases: 

a primeira iniciada no começo de seu governo em 1946 foi marcada pela 

liberalização do câmbio – fortemente influenciada pelas idéias liberais, 

principalmente norte-americanas - e pelo conseqüente esgotamento das 
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divisas acumuladas no período de guerra, enquanto que a segunda fase, 

iniciada por volta de julho de 1947, é marcada pela política de 

contingenciamento das importações, visando principalmente combater os erros 

da fase anterior. 

 

 

 

1.1 A Reorganização Econômica Mundial 

 

Em julho de 1944 – ainda no período da segunda guerra mundial, porém 

um mês depois da invasão da Normandia no chamado “Dia D”, emblemática 

vitória das forças aliadas -, a cidade de Bretton Woods, no Estado Norte-

Americano de New Hampshire foi palco da reunião de delegados de 44 países 

que tinham como objetivo a reforma do sistema monetário internacional, com a 

criação de um novo sistema que superasse as limitações do sistema anterior, o 

padrão-ouro, e o sistema de desvalorizações cambiais competitivas. 

 

Buscava-se, assim, definir regras comuns de 
comportamento para os países participantes que, se 
poderiam por um lado contribuir para que eles atingissem 
níveis sustentados de prosperidade econômica como 
nunca havia sido possível antes, exigiram, por outro lado, 
que abrissem mão de pelo menos parte da sua 
soberania na tomada de decisões sobre políticas 
domésticas, subordinando-as ao objetivo comum da 
conquista da estabilidade macroeconômica 
(CARVALHO, 2007, p. 01). 

 

 

Antes mesmo do início das negociações de Bretton Woods, britânicos sob 

a égide do célebre John Maynard Keynes - já famoso pelo seu clássico: A 

Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, e também maior crítico do 

padrão-ouro -, e norte-americanos discutiam o planejamento financeiro do pós-

guerra. 

O debate em torno do novo sistema monetário internacional entre a 

Inglaterra e os Estados Unidos colocava os aliados no conflito bélico em 

campos opostos. Os britânicos defendiam o chamado Plano Keynes, que 
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propunha um novo regime de reservas internacionais com a criação de um 

Banco Central de Bancos Centrais – International Clearing Union (ICU). 

 Este Banco Central centralizaria todos os pagamentos referentes a 

exportações e importações de bens, serviços e ativos. Os bancos centrais 

teriam contas de reservas, da mesma forma que bancos domésticos possuem 

depósitos nos respectivos bancos centrais de cada país. Keynes propôs 

chamar de “bancor” a moeda escritural que viria a compor essas reservas da 

ICU. Aos países signatários do acordo seria facultado um determinado valor de 

saques sem fundos para efeito de financiamento de déficits externos. “De 

acordo com o Plano Keynes, não haveria uma moeda física internacional, como 

o ouro ou o dólar, por exemplo, mas apenas uma moeda escritural, nos livros 

da ICU, registrando as operações entre os bancos centrais” (CARVALHO, 

2007, p. 7). 

Os americanos, por sua vez, concluem que o Plano Keynes seria 

prejudicial aos países superavitários no pós-guerra, destacadamente os 

Estados Unidos e o rechaçam, propondo um plano menos ambicioso e mais 

simples, o chamado Plano White em referência ao seu negociador Henry 

Dexter White, economista do Departamento de Tesouro norte-americano. 

 O Plano White, por sua vez, previa a criação de uma instituição - o FMI - 

como detentora de reservas em ouro e moedas que poderiam ser destinadas a 

empréstimos a países com déficits em suas contas externas.  

Outro papel para essa instituição seria a criação de um fórum que 

discutisse e autorizasse correções nas taxas de câmbio daquelas economias 

que necessitassem desse tipo de medida. “Este mecanismo eliminaria as 

desvalorizações oportunistas, cuja justificativa fosse apenas a de transferir 

problemas para vizinhos, preservando a possibilidade de mudanças do câmbio 

quando fossem realmente justificadas” (CARVALHO, 2007, p. 8). 

 

O mesmo professor Cardim Carvalho aponta que ambos os planos tinham 

um mesmo propósito, não sendo totalmente antagônicos. 
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Ambas as propostas eram animadas por um mesmo 
temor e uma mesma esperança: o temor de que o fim da 
guerra trouxesse consigo de volta a grande depressão 
dos anos 30, e a esperança de que a reconstrução das 
relações econômicas pudesse ser realizada de modo a 
coordenar esforços da comunidade internacional na 
busca do pleno emprego e da prosperidade continuada. 
(CARVALHO, 2007, p.01). 

 

 

De forma resumida, Roberto Campos, integrante da delegação brasileira 

no encontro, assim define o aspecto político na discussão de ambos os planos: 

 

O Plano Keynes refletia os interesses da Grã-Bretanha, 
que não mais conseguia manter a conversibilidade da 
libra esterlina e que previa tornar-se por longo tempo 
deficitária em matéria de balanço de pagamentos. O 
Plano White refletia mais de perto os interesses dos 
Estados Unidos; implicou, na realidade, a criação de um 
dólar exchange standard, um poucos [sic] mais flexível 
que o padrão-ouro do pré-guerra (CAMPOS, 1994, p.64). 

 

 

Apesar das divergências entre britânicos e americanos, estas não 

ofuscaram a intenção de se criar uma nova ordem econômica internacional, 

mesmo que os resultados tenham sido mais modestos que o previsto.  

O Plano White, em seus principais pontos é aceito pelos britânicos. E o 

aspecto em que ambos mais convergiriam diz respeito aos controles de 

capitais, uma vez que os problemas da ausência desses controles ainda 

ecoavam desde a grande crise de 29. “O objetivo consciente era o de criação 

de uma ordem liberal e multilateral que seria o pólo oposto das restrições e do 

bilateralismo da caótica década dos 30.” (WILLIAMSON, p.322. 1989). 

As medidas que foram acordadas nesse encontro foram batizadas de 

Sistema de Bretton Woods e de forma geral suas ações visavam combater 

desequilíbrios externos dos países signatários do acordo, bem como prover 

liquidez e financiar o desenvolvimento econômico através de instituições que 

seriam criadas a partir desse acordo: o Fundo Monetário Internacional (FMI) e 

o Banco Mundial, cada uma delas com determinadas funções. 
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A partir de sua criação conjunta em Bretton Woods, foi-
se perfilando uma certa divisão de tarefas, segundo a 
qual, fundamentalmente correspondia ao FMI atender 
aos problemas de liquidez internacional e ao Banco 
Mundial, problemas referentes à atribuição de recursos 
destinados à atividade produtiva nos diferentes países-
membros (LICHTENSZTEJN & BAER, 1987, p.11). 

 

 

 

1.1.1. Fundo Monetário Internacional (FMI) 

 

Influenciado pelas idéias norte-americanas contidas no Plano White, o 

Fundo Monetário Internacional (FMI), conforme apontado anteriormente, é uma 

instituição criada a partir das reformas de Bretton Woods.  

De forma resumida, pode-se atribuir ao FMI as seguintes funções 

conforme seu convênio constitutivo: 

a) A promoção da cooperação monetária mundial com o estabelecimento 

de um novo sistema monetário em substituição ao antigo padrão-ouro. Neste 

caso, estabelece-se o sistema padrão ouro-dólar; 

b) Aplicação de regras e condutas com o intuito de evitar desvalorizações 

das moedas dos países membros; 

c) A criação de um fundo financeiro a partir do depósito de recursos dos 

próprios países membros, com o objetivo de apoiar países que viessem a 

enfrentar dificuldades temporárias em seus balanços de pagamentos. 

 

Quanto à primeira de suas atribuições, de um novo sistema monetário, era 

de fundamental importância que os Estados Unidos mantivessem a 

convertibilidade do dólar à razão de 35 dólares a onça troy de ouro.  Essa era 

uma importante premissa para o funcionamento do novo sistema. 

No que diz respeito ao item “b”, ou seja, às regras e condutas, cabe frisar 

que era de extrema importância que os demais países devessem restabelecer 

a paridade de suas respectivas moedas em relação ao novo padrão ouro-dólar 

com variações pré-estabelecidas. 
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Após entrar no FMI, cada nação devia fixar o valor de 
sua moeda em termos de ouro ou dólares e depois 
manter sua taxa de câmbio dentro de 1% de seu valor ao 
par (o padrão câmbio-ouro). O valor ao par podia ser 
mudado somente em caso de desequilíbrio fundamental 
(isto é, grande e persistente) e com permissão do FMI 
(exceto para mudanças de 10% ou menos). 
(SALVATORE, 2000, p.344) 

 

 

E por fim, quanto à criação do fundo financeiro, item “c”, é importante 

apontar ainda a visão do mesmo autor. 

 

A cada nação foi atribuída uma quota para o Fundo. O 
montante da quota de uma nação baseava-se em sua 
importância econômica e determinava o poder de voto e 
sua capacidade para obter empréstimos do Fundo. A 
nação devia pagar 25% de sua quota em ouro e o 
restante em sua própria moeda. Ao tomar empréstimo do 
Fundo, a nação obteria moedas conversíveis em troca do 
depósito adicional em sua própria moeda, até que o 
Fundo não detivesse mais de 200% da quota do país em 
sua moeda...” (SALVATORE, 2000, p.345). 

 

 

Os Estados Unidos, grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial - 

não sofrera maiores danos do conflito em seu território e possuíam grandes 

reservas - seriam os maiores depositários do FMI, o que lhes garantiria por 

conseqüência um maior número de quotas e poder na recém criada instituição. 

Em 1946, uma segunda conferência, nesta oportunidade na cidade 

americana de Savannah, na Geórgia, definiram-se questões organizacionais e 

de composição da diretoria.  

O Fundo Monetário Internacional (FMI) iniciou suas operações em 1947 e 

sua sede foi estabelecida na cidade norte-americana de Washington. 

Tradicionalmente, conforme acordo de cavalheiros em Bretton Woods, seu 

diretor-gerente é europeu. 
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Tabela 1.1 

Distribuição de quotas no FMI por países-membros e regiões 

(em % - 1951) 

 

 

Fonte: FMI, International Financial Statistics, vários números mensais.       
Apud:  LICHTENSZTEJN & BAER, 1987, p.63. 
Nota: a) Entre os países desenvolvidos incluem-se outros países europeus, 
Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. 
 

 

 

1.1.2. Banco Mundial 

 

O Banco Mundial também é um órgão internacional criado a partir da 

Carta de Bretton Woods, seu principal objetivo quando de sua criação era o 

financiamento dos países devastados pela Segunda Guerra Mundial, porém 

essa tarefa da reconstrução, principalmente da Europa, coube ao Plano 

Marshall e outros programas elaborados pelos norte-americanos.  

Em um contexto geopolítico marcado pelo início da chamada Guerra Fria 

entre Estados Unidos e União Soviética, os norte-americanos viram na 

reconstrução da Europa a oportunidade de trazer para sua órbita política 

aqueles países devastados pela guerra. 

 

Países Industrializados 
   Estados Unidos 
   Grã-Bretanha 
   França 
   Outros 

  71,7 
  33,7 
  16,0 
    6,5 
  15,5 

Outros países desenvolvidos  a     7,5 

Países em desenvolvimento 
   - Exportadores de petróleo 
   - Não exportadores de petróleo 
     América 
     África 
     Ásia 
     Oriente Médio 
 

  20,8 
    0,7 
  20,1 
    5,8 
    0,1 
  13,3 
    0,9 

Total 100,0 

Nº de países membros   50 
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Assim, enquanto o Banco Mundial emprestou menos de 
800 milhões de dólares até 1954, os créditos e doações 
norte-americanas amparados pelo Plano Marshall 
atingiram a cifra de 46,8 bilhões de dólares em igual 
período (dos quais 26% foram de ajuda militar) 
(LICHTENSZTEJN & BAER, 1987, p.140). 

 

  

Ofuscada sua participação na reconstrução da Europa no pós-guerra, 

essa instituição passou ao longo dos anos a se destacar no financiamento do 

desenvolvimento econômico, principalmente de países subdesenvolvidos como 

o Brasil. Conforme estipulado por seu estatuto, os empréstimos concedidos 

pelo banco deviam estar vinculados a projetos, no que se chamou: 

“empréstimos por projetos”.  

É comum que também se atribua ao Banco Mundial o nome de Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Na realidade o BIRD 

faz parte do Banco Mundial ao lado de outra instituição, a Associação 

Internacional de Desenvolvimento (AID), que viria a ser criada na década de 

60. A atuação da Associação Internacional de Desenvolvimento ocorre em 

países mais pobres, na condução de programas para redução da miséria nos 

mesmos. 

Cada país membro do BIRD efetua um depósito de capital junto à 

instituição e possui direito a voto em suas respectivas decisões. O volume do 

depósito, bem como a proporção do voto, corresponde à participação do país 

no comércio internacional. 

 Os Estados Unidos são os maiores acionistas, com poder de veto nas 

decisões da instituição e por tradição indicam o seu presidente, este sempre 

oriundo de Wall Street ou de grandes companhias norte-americanas, como a 

Ford e principalmente os Rockfeller.  
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Tabela 1.2 

Distribuição do poder de voto do Banco Mundial 

(em % - 1947) 

 

 

Fonte: Informe Anual do Banco Mundial, 1947. Apud:  LICHTENSZTEJN & 
BAER, 1987, p.158. 
Nota: a) Japão, Austrália, Espanha, Noruega e Suécia. 
          b) Checoslóvaquia, Iugoslávia e Polônia. 

 

 

A delegação brasileira na Conferência de Bretton Woods era dirigida pelo 

ministro da Fazenda de Vargas, Arthur de Souza Costa, porém as figuras de 

maior destaque eram o chefe da Divisão de Estudos Econômicos e Financeiros 

do Ministério da Fazenda, Octávio de Gouvêa Bulhões e o prócer das idéias 

liberais no país, Eugênio Gudin. 

 

 

1.2 A Redemocratização do Brasil, o fim do Estado N ovo e a eleição 

de Dutra 

 

1.2.1. A queda de Vargas e o caminho para a redemoc ratização 

 

A vitória das forças aliadas na Segunda Guerra Mundial e a conseqüente 

queda de regimes totalitários na Alemanha nazista e na Itália fascista em 1945 

tirava a base de sustentação da ditadura do Estado Novo de Vargas, 

corroborada pelo fato de o Brasil ter lutado ao lado das forças aliadas. 

I. OCDE 
   1. Estados Unidos 
   2. CEE 
   3. Outros a    

  70,6 
  34,2 
  29,5 
    6,9 

II. América Latina e Caribe     7,7 

III. OPEP         1,5 

IV. Países socialistas da Europa  b     3,9 

 V. Resto do Mundo   16,3 

 Total 100,0 
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 As críticas ao regime que já perdurava desde 10 de novembro de 1937, 

partiam inclusive de oficiais brasileiros que combatiam na Itália ao lado do 

exército norte-americano. Em depoimento a um ministro do presidente Vargas, 

o Marechal Eurico Gaspar Dutra, então ministro da Guerra, demonstra a 

insatisfação da oficialidade com a ditadura do Estado Novo quando este 

regressara de uma inspeção da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na 

Europa, em outubro do ano de 1944. 

 

Ao chegar da Europa, dirigi-me logo depois ao Catete, 
para me entender com o Presidente Vargas.  
“Presidente, cheguei da Europa em viagem de inspeção 
às tropas e de consulta ao pensamento político de meus 
companheiros de armas. 
Ouvi generais, altos comandos, coronéis. E tomei com 
eles um compromisso, que ora me desincumbo. Ao aqui 
chegar o procurar imediatamente, como agora o faço, e 
dizer-lhe com toda franqueza que a oficialidade achava 
injusto que os brasileiros morressem nos campos da 
Itália para implantar a democracia, na França, na Áustria, 
na própria Itália e Alemanha, quando aqui no Brasil não 
havia democracia” (Ministro José Pereira Lira, 
depoimento gravado para o autor. Brasília, 30 de Agosto 
de 1978. Apud: VALE, 1978, p. 17-18.). 

 

 

Em resposta ao General, Getúlio teria afirmado que também acreditava 

que já estava na hora de uma maior abertura política e na volta da democracia 

e que já havia tratado do assunto com seu ministro da Justiça, Dr. Marcondes 

Filho.  

As pressões não se limitavam aos oficiais, no campo político, até mesmo 

o governador mineiro Benedito Valadares, importante aliado de Vargas cobrava 

do presidente no início de 1945 a redemocratização e uma nova constituinte.  

Vargas, por sua vez, aconselha Valadares a procurar o jurista Francisco 

Campos - que havia elaborado a constituição de 1937, a “polaca” com o 

advento do Estado Novo. Campos elabora um projeto de reforma no mesmo 

dia, e no dia seguinte ambos o apresentam ao presidente.  

Vargas refuta o texto, considerando as concessões excessivas demais. 

Estava claro que o caudilho buscava uma forma de permanecer por mais 

tempo no poder. 
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As pressões seguem tomando corpo no decorrer de 1945. Em janeiro 

daquele ano foi a vez de mais de duzentos intelectuais reunidos no 1º 

Congresso de Escritores em São Paulo debaterem a redemocratização do 

país, a censura, e todos os desmandos da ditadura do Estado Novo.  

 

 
Ao começar de 1945, os protestos começaram a 
permear através da cortina da censura. A 26 de Janeiro, 
o 1º Congresso Brasileiro de escritores, pediu “completa 
liberdade de expressão” e exigiu um governo eleito por 
“sufrágio universal, direto e secreto” (SKIDMORE, 1976, 
p. 73). 
 

 
 
No 1º dia do mês seguinte, o general Góes Monteiro, importante aliado de 

Vargas na oficialidade, concede entrevista na qual julga como necessárias a 

liberdade de imprensa e o voto direto. 

José Américo de Almeida – candidato a presidente nas eleições de 1937, 

canceladas por Getúlio com o golpe do Estado Novo e antigo aliado do ditador 

-, Francisco Campos, e o brigadeiro Eduardo Gomes entre outros membros das 

Forças Armadas planejavam a deposição de Vargas, e a posse de uma Junta 

Militar presidida por Dutra, ministro da Guerra.  

Porém, um dos encontros desse grupo é presenciado por Agamenon 

Magalhães, que iria substituir Marcondes Filho no Ministério da Justiça. 

Agamenon Magalhães convence Vargas da inviabilidade de sua 

candidatura e que o melhor a fazer era lançar a candidatura de Dutra, caso 

contrário seria deposto naquela mesma semana. “O presidente cederia aos 

argumentos de Agamenon, não sem conservar ressentimentos em relação ao 

seu Ministro da Guerra, mesmo que presumisse ter cunho passageiro aquela 

candidatura” (VALE, 1978, p.43). 

As pressões se seguiam e em 22 de fevereiro, Américo de Almeida 

concede entrevista ao jornalista Carlos Lacerda do Correio da Manhã, na qual 

critica o momento político interno, cobra a liberdade de expressão e que era 

chegada a hora do povo brasileiro se manifestar. Essa entrevista se tornaria 

famosa por colocar fim à censura de Imprensa do Estado Novo.  
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Ainda no mesmo dia, Américo de Almeida concede outra entrevista, desta 

vez ao periódico O Globo, na qual lança o nome do Brigadeiro Eduardo Gomes 

como candidato de oposição a Getúlio. 

 
A 22 de fevereiro, ouviu-se uma voz de protesto ainda 
mais sensacional: José Américo de Almeida, candidato 
na frustrada campanha presidencial de 1937, deu uma 
entrevista na qual explicava porque deveriam ser 
realizadas eleições presidenciais e porque seria 
“inadequado”, para Vargas, candidatar-se (SKIDMORE, 
1976, p. 73). 

 
 
A censura à imprensa estava desmoralizada e uma maior abertura política 

era questão de tempo. 

Os jornais, aproveitando a desmoralização da censura, 
começam a publicar notícias, documentos etc., 
referentes a fatos anteriores, cuja publicidade era vedada 
na época. É assim que vem a público, o Manifesto aos 
Mineiros2, do mesmo modo que o Manifesto aos 
Paulistas, de muito menor repercussão (SILVA, 1976, p. 
98-99). 

 

 
A resposta de Vargas não tardou e no dia 28 do mesmo mês, o presidente 

assina a Lei Constitucional nº 9, que prevê eleições para presidente, 

governadores e Câmaras Legislativas estaduais e federal com data a ser 

marcada em 90 dias.  

Se os opositores ao regime lançavam a candidatura do brigadeiro 

Eduardo Gomes, no lado situacionista, o governador de Minas Gerais, Benedito 

Valadares articulava a candidatura do Marechal Eurico Gaspar Dutra. 

 Em 13 de março, Valadares, acompanhado do prefeito de Belo Horizonte, 

Juscelino Kubitschek, lança a candidatura de Dutra em São Paulo. Os 

empresários paulistas se entusiasmam com essa candidatura que, segundo 

estes, representaria a restauração do Estado de direito democrático e o 

atendimento às Forças Armadas. 

                                                 
2 Manifesto divulgado em outubro de 1943 por membros da elite liberal de Minas Gerais, defendendo o 
fim da ditadura do Estado Novo e a redemocratização do país. Entre seus 92 signatários incluíam-se 
Virgílio de Melo Franco, Pedro Aleixo, Milton Campos, Artur Bernardes, Afonso Arinos de Melo 
Franco, Adauto Lúcio Cardoso, Adolfo Bergamini, Afonso Pena Jr., Alaor Prata, Bilac Pinto, Daniel de 
Carvalho, José de Magalhães Pinto, Mário Brant e Odilon Braga. (CPDOC/FGV. Disponível em: 
<http://www.cpdoc.fgv.br>. Acesso em 09 de Abril de 2008). 
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No dia seguinte, muito a contragosto – face ao seu desejo de permanecer 

no poder -, Vargas comunica a Dutra que o apoiaria nas eleições presidenciais. 

O mês de março de 1945, ainda seria marcado pelo início da reforma 

eleitoral a cargo de uma comissão nomeada por Vargas, da qual faziam parte 

juristas especializados no assunto, destacadamente o novo Ministro do 

Supremo Tribunal Federal (STF), José Linhares. 

O General Dutra se apresenta definitivamente como candidato à sucessão 

presidencial em 03 de abril, em um discurso no qual enfatiza as razões de sua 

candidatura à presidência, suas propostas, a importância da anistia política, e a 

necessidade de redemocratização do país. 

O 7 de abril de 1945 é marcado pela criação de um importante partido 

político, a União Democrática Nacional (UDN), de formação híbrida, e que tinha 

na luta contra o Estado Novo sua maior bandeira. O anti-getulismo seria “a 

razão de sua existência”. 

 
[...] a composição da UDN era das mais heterogêneas. 
Nela se encontravam elementos alijados da Revolução 
de 1930, cujo expoente maior era Otávio Mangabeira; 
integrantes da Aliança Liberal e partidários da Revolução 
de 1930 que tinham se incompatibilizado com o Governo 
Provisório ou com Getúlio Vargas; líderes paulistas, 
mineiros e gaúchos envolvidos no movimento de 1932, 
exemplificados por Artur Bernardes e Raul Pila; 
elementos que resistiram à implantação do Estado Novo 
como Flores da Cunha, Carlos Lima Cavalcanti e Juracy 
Magalhães; partidários do Estado Novo e que mais tarde 
cindiram com ele, como Osvaldo Aranha; antifascistas; 
socialistas; os comunistas, virtualmente dispersos mas 
ainda em busca de uma linha de ação organizada; 
partidários e admiradores do Brigadeiro Eduardo Gomes. 
Os dois candidatos alijados em 37, Armando Sales 
Oliveira e José Américo de Almeida, inscreveram-se na 
UDN (SILVA, 1976, p. 130). 

 

 

 No dia seguinte, 08 de abril, é fundado em Belo Horizonte o Partido 

Social-Democrata (PSD). Criado por integrantes do governo, o PSD se 

destacaria como mais importante partido do país até o golpe de 1964, e 

agruparia industriais, intelectuais, setores da classe média e os políticos 

situacionistas. 
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No dia 17 de abril, Dutra – a pedido do líder comunista Luís Carlos 

Prestes – defende o retorno do Partido Comunista Brasileiro (PCB) à legalidade 

por entender que deveria haver uma redemocratização em sua plenitude. No 

dia seguinte é anunciado o Decreto-Lei nº 7.474 que concedia anistia a todos 

os presos políticos. 

A candidatura oposicionista do brigadeiro Eduardo Gomes é oficializada 

na Convenção da UDN em 21 de abril. 

Em 15 de maio de 1945 é fundado o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), 

partido esse também criado a partir de membros do governo, notadamente 

ligados ao Ministério do Trabalho. O PTB viria a agrupar o operariado urbano, 

atraído pelas obras sociais e trabalhistas de Vargas, que criava assim dois 

partidos oficiais. 

Em 28 de maio é promulgada a nova lei eleitoral por meio do Decreto-Lei 

nº 7.586 que fixava para o dia 2 de dezembro daquele ano as eleições 

presidenciais e para 6 de maio do ano seguinte as eleições estaduais.  

O mês de junho é marcado pela apresentação da plataforma do candidato 

oposicionista, o Brigadeiro Eduardo Gomes, em São Paulo.  

 
 

Esta plataforma era calcada dentro da esperada moldura 
antigo-governista, acenando com chavões éticos que 
sensibilizassem, sobretudo a classe média, e coerente 
na defesa da restauração do pleno estado de direito por 
que lutara e, inegavelmente, fora e estava sendo um dos 
baluartes (VALE, 1978, p. 89). 
 
 

A candidatura Dutra, por sua vez, passa a tomar corpo a partir das 

homologações em convenções provisórias nos diversos estados do país, e é 

definitivamente confirmada na convenção nacional do PSD em 17 de julho no 

Rio de Janeiro, com o apoio dos ministros de Estado de Vargas e dos 

interventores estaduais.  

A fim de se adequar à Lei Eleitoral, o General Dutra se descompatibiliza 

do cargo de Ministro da Guerra e é substituído pelo General Góes Monteiro em 

09 de agosto, passando assim a se dedicar a sua campanha eleitoral para o 

pleito de dezembro daquele ano. 
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Em toda campanha, Dutra se destacou como um homem de uma grande 

simplicidade, que se eleito governaria como um civil, enfatizando sempre a 

volta da democracia. 

 

Sou um candidato do povo, das verdadeiras forças da 
democracia.  
Vou às urnas num pleito limpo, em que a voz da nação 
se faça ouvir livre, espontânea e honestamente. 
Não aceito outra condição (VALE, 1978, p. 103). 
 

 

Dutra, porém não se mostra consistente em suas propostas quanto a um 

programa de governo. Ao ser indagado por um jornalista quanto ao seu 

programa de governo, o candidato do PSD afirmaria: 

 

Programa? Mas programa é o próprio Brasil. Tudo que 
está feito é nada em face do que há por fazer. O 
programa, pois, é trabalhar. Contribuir com o máximo de 
esforços e de patriotismo para a realização de suas mais 
prementes aspirações e necessidades (VALE, 1978, p. 
103). 

 
 

A respeito dos rumos quanto à política econômica e desenvolvimento 

industrial, Dutra focava seus discursos na importância do desenvolvimento 

industrial em detrimento do setor agrícola, o que se pode concluir que suas 

idéias não se diferenciavam da política de Vargas, levada a cabo 

principalmente nos anos do Estado Novo. 

 
 
 
O Brasil está na senda do industrialismo. Está passando 
a época essencialmente agrícola. Países essencialmente 
agrícolas são países do pauperismo. Produtores que 
somos de matérias-primas vitais .... devemos sobretudo 
desenvolver o aproveitamento industrial dessas 
matérias-primas e organizar o nosso parque industrial, 
tendo em conta as mais avançadas conquistas da 
máquina (VALE, 1978, p. 105). 

 

Em outro trecho, Dutra tece comentários a respeito da importação de 

máquinas e desenvolvimento industrial, e ainda ressalta a importância do setor 

agrícola, detentor da maior parte da produção nacional. 



 37 

 

Em vez de importarmos manufaturas, importemos 
máquinas para o nosso parque industrial, enriquecendo o 
nosso povo, elevando o seu padrão de vida [...] Na 
agricultura impõe-se a mecanização. A adoção de 
métodos modernos e tendo em conta que, por muitos 
anos, o mundo devastado de hoje, faminto pela Guerra, 
terá necessidades fabulosas de produtos de alimentação 
(VALE, 1978, p. 105). 

 
 
 

O discurso de Dutra se mostrava popular e havia sido importante ao 

desviar a atenção do chamado movimento “queremista”. O  “queremismo” fora 

criado por simpatizantes da permanência de Getúlio no poder. 

 

Os que desejavam que Getúlio continuasse como 
presidente, ou se declarasse candidato nas próximas 
eleições, foram denominados: “queremistas”, devido ao 
refrão por eles usado: “Queremos Getúlio” (SKIDMORE, 
1976, p.75). 

 

 

O movimento contava com o apoio de membros do Ministério do Trabalho, 

pelo recém criado PTB e tinha como maior figura política representativa o 

interventor em São Paulo, Fernando Costa. O auge desse movimento seria 

uma manifestação em 03 de outubro, no aniversário de 15 anos da Revolução 

de 1930 em frente ao Palácio da Guanabara, na qual Getúlio afirmava 

solenemente que não seria candidato. 

O discurso parecia ser mais um ato controverso do ditador, e no dia 10 do 

mesmo mês, por meio do Decreto-Lei nº 8.063 antecipa as eleições estaduais 

antes previstas para maio do ano seguinte para a mesma data das eleições 

presidenciais, 02 de dezembro do ano corrente.  

A antecipação das eleições estaduais é interpretada pela oposição como 

uma tentativa de se manipular o pleito, uma vez que os candidatos deveriam se 

licenciar dos respectivos cargos 30 dias antes e a nomeação para esses 

cargos vagos a ser feita por Vargas poderia ser instrumento de manipulação 

para que recebesse o apoio a sua permanência no poder. A UDN, partido de 

oposição protesta de forma veemente contra esse decreto, temendo que 
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Vargas desse um golpe da mesma forma que Perón havia feito na Argentina 

dois anos antes.  

Porém, o passo mais audacioso de Vargas na permanência do poder foi 

dado em 25 de outubro quando substitui João Alberto da chefia da polícia do 

Distrito Federal, nomeando em seu lugar, seu irmão Benjamim Vargas, o Bejo. 

 Dutra aconselha Vargas a nomear um chefe de polícia cujo nome fosse 

de agrado ao Exército, idéia essa refutada por Getúlio que acreditava que o 

General Góes Monteiro, ministro da Guerra lhe apoiaria, e não participaria de 

uma possível deposição. 

No dia 29 de outubro de 1945, quatro dias após a nomeação de Bejo, o 

General Góes Monteiro incumbe o General Cordeiro de Farias e a Agamenon 

Magalhães de comunicarem de forma oficial a notícia de afastamento de 

Vargas da chefia do governo, consumindo-se assim sua deposição. 

 

O General Góes Monteiro assumiu inteira 
responsabilidade pela deposição do presidente, emitindo 
declarações sucessivas, a 29 de outubro, explicando 
porque a ação era necessária. [...] Como Góes Monteiro 
lembraria mais tarde à UDN, o ditador foi deposto do 
cargo, não pelo poder da oposição civil, mas por decisão 
do Alto Comando do Exército. (SKIDMORE, 1976, p. 78) 

 

 

Uma vez alijado do poder, Vargas parte no dia seguinte para seu “exílio” 

em São Borja, no Rio Grande do Sul. 

A UDN com a visão de “Todo o poder ao Judiciário” defendia como 

substituto de Vargas o ministro do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. 

Os militares responsáveis pela nomeação de um novo presidente declaram que 

Linhares seria o novo presidente até a posse do candidato eleito no pleito de 

02 de dezembro. 

Para um importante intelectual brasileiro, Octávio Ianni, todo o movimento 

favorável à redemocratização foi muito mais amplo, sendo reflexo da forte 

atuação das mais importantes forças sociais inseridas naquele contexto. 
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A redemocratização que ocorreu a partir de 1945 tinha 
muito a ver com as forças sociais da época: setores da 
classe média, operários, intelectuais, setores 
empresariais. Eram diferentes setores da sociedade que 
se mobilizavam, impondo mais do que simplesmente 
pedindo redemocratização. Essa redemocratização logo 
se configurou, organizando-se em torno de algumas 
propostas: primeiro, uma anistia geral, porque havia 
presos políticos e exilados com dificuldades de retornar 
nas condições ditatoriais em que o país vivia; e segundo, 
uma Constituinte, pois logo se tornou evidente que o 
Brasil, para redemocratizar-se, precisava de uma nova 
constituição (IANNI, 2004, p. 97). 

 

 

 

1.2.2. A Eleição de Dutra  

 

As principais candidaturas estavam apresentadas: o brigadeiro Eduardo 

Gomes pela UDN e o General Eurico Dutra pelo PSD. 

 Em 17 de novembro, o PCB por meio de seu maior líder, Luis Carlos 

Prestes, apresenta seu candidato: o ex-prefeito de Petrópolis e engenheiro, 

Yedo Fiúza. 

 Com o apoio do rádio e da imprensa o candidato udenista era apontado 

como virtual vencedor, ainda que não houvesse pesquisas eleitorais na época. 

A candidatura Dutra tinha apenas um mês, novembro, para ganhar força e 

vencer o pleito no dia 02 de dezembro. Porém, na primeira quinzena desse 

mês, a campanha sofre um importante revés: o governador mineiro, Benedito 

Valadares, importante aliado, deixava o cargo após a nomeação de outro 

interventor por parte do presidente Linhares.  

O divisor de águas na campanha de Dutra seria seu discurso por meio de 

uma cadeia de rádio no dia 13 de novembro. Neste discurso, transmitido a todo 

país, Dutra enfatizou seus serviços prestados a nação, fez um apelo ao 

patriotismo, e que esse valor estava contido em sua candidatura. Dutra ainda 

afirmava que a candidatura pessedista sairia vitoriosa em 02 de dezembro. O 

discurso aquece seus correligionários. 
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Vargas, em seu exílio, convoca os trabalhadores a cerrar fileiras com o 

PTB, o que não significava de pronto um apoio à candidatura de Dutra, mesmo 

que seu partido fizesse parte da coligação com o PSD.  

Os entendimentos entre membros do PTB e PSD avançam, e em 22 de 

novembro, 10 dias antes do sufrágio, Dutra se compromete por meio de 

documento, seguir seu governo dentro da linha do PTB, prometendo inclusive a 

nomeação do Ministro do Trabalho a cargo deste partido. Vargas apoiaria Dutra 

apenas da reta final do processo eleitoral, através de manifesto lido em um 

comício de Dutra por um integrante do PTB, Hugo Borghi. 

 

O apoio veio somente uma semana antes das eleições, 
num manifesto lido por Borghi, no comício de 
encerramento da campanha de Dutra, em 27 de 
Novembro. Nele, Getúlio recomendava o voto no 
general, por compromissos que este firmara na última 
hora com o PTB, mas advertia: “Estarei ao lado do povo 
contra o presidente, se não forem cumpridas as 
promessas do candidato”. Imediatamente o slogan “Ele 
disse” surgiu no rádio, na imprensa, nos cartazes, e as 
lideranças do PTB e do PSD se encarregaram de 
divulgar a opção feita pelo homem que detinha o maior 
prestígio entre as massas populares. (FAUSTO, 2006. 
p.159). 

 

 

É incontestável que Vargas analisou o que seria mais vital para seus 

interesses políticos e para um possível retorno em futuras eleições. 

 

Uns atribuem a quebra das últimas resistências de 
Vargas em apoiar Dutra aos argumentos de João Neves, 
outros a Protásio Vargas, Amaral Peixoto, etc., mas o 
fato é que Vargas sabia o quanto lhe custaria a UDN no 
poder naquela ocasião de paixões incontidas. (VALE, 
1978. p.177). 
 
 

Este comício de 27 de novembro era o último da campanha de Dutra, 

no Largo da Carioca. A mensagem de Vargas ao ser lida, era frequentemente 

interrompida por manifestações positivas dos populares presentes, mostrando 

o prestígio do ex-presidente. 
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Após 15 anos sem eleições diretas para presidente da República, em 

02 de dezembro ocorreu o pleito eleitoral, marcado por um forte 

comparecimento da população e um clima de ordem e tranqüilidade. 

Dutra é eleito com 55,4% dos votos válidos (3.251.507 votos), o 

candidato udenista, brigadeiro Eduardo Gomes obtém 34,7% (2.039.342 votos) 

enquanto que o candidato comunista, Fiúza, obtém uma surpreendente 

votação, 9,7% dos votos válidos (569.818 votos). “Em que grau o “Ele disse” 

concorreu para tão expressivo resultado é difícil dizer, mas certamente a 

palavra de Getúlio teve papel relevante “(FAUSTO, 2006, p.159). 

Talvez a relevância do apoio de Getúlio possa ser evidenciada na forte 

votação de Dutra na região Sul do país: 71,3%, e um percentual ainda maior 

quando analisado apenas o Rio Grande do Sul: 73,5%. Se comparado com a 

vitória de Dutra na região Nordeste (47,5% contra 45,5 do brigadeiro Eduardo 

Gomes), se conclui que o velho caudilho se mostrava como importante ator no 

cenário político nacional. 

A participação de Vargas no pleito de 1945 não se limitou ao apoio a 

Dutra no fim da campanha. Candidato a deputado federal e senador por 

diversos Estados – o que era permitido pela legislação eleitoral da época – 

Vargas se elege deputado federal por sete estados, e senador por outros dois, 

corroborando para o crescimento do PTB, o que seria de fundamental 

importância para seu retorno ao cargo maior da nação no pleito de 1950. 

 É importante ressaltar que a presença de Vargas no Distrito Federal 

seria rara, não estando presente inclusive na promulgação da nova Carta 

Magna em 18 de Setembro de 1946. Getúlio não assina o documento e opta 

por sua permanência em São Borja. 

Para as eleições da Assembléia Constituinte, o PSD de Dutra obtém 

uma vitória expressiva nas duas casas legislativas. Na Câmara dos Deputados, 

o partido obtém 55% das cadeiras, enquanto que UDN e PTB obtêm 27% e 

7,5% respectivamente, ao PCB coube 4,5% das cadeiras. No Senado, o partido 

também obtém maioria absoluta, com 26 cadeiras, contra 12 da UDN, e 2 para 

o PTB. 

 

Em 31 de janeiro de 1946, o General Eurico Gaspar Dutra toma posse 

como presidente da República. 
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1.3 A política econômica do governo Dutra 

 

A economia brasileira assim como toda a economia mundial não poderia 

passar incólume às conseqüências econômicas do pós-guerra. 

 Os obstáculos às importações durante o conflito dificultaram a aquisição 

de bens de capital para a indústria que havia demonstrado sinais de um forte 

surto de desenvolvimento nos anos anteriores. Por outro lado, o país pôde 

exportar muitos outros artigos, além do café, principal item na pauta de 

exportação. Destaca-se no período um forte aumento na exportação de têxtis, 

algodão e calçados. 

A queda de importações concomitante ao crescimento de exportações 

não poderia apresentar um resultado diferente na balança comercial que não 

fosse um aumento significativo em seu saldo e, por conseguinte um aumento 

nas reservas internacionais. 

No que concerne à macroeconomia nacional, o maior destaque era o 

recrudescimento da inflação que nos anos de 1944 e 1945 havia sido de 20,6% 

e 14,9% respectivamente. 

É praticamente consensual entre estudiosos do período que a política 

econômica do governo Dutra pode ser dividida em duas fases: a primeira 

iniciada quando do início de seu governo em 1946, marcada pela liberalização 

do câmbio e pelo conseqüente esgotamento das divisas acumuladas no 

período de guerra. Enquanto que a segunda fase, iniciada por volta de julho de 

1947, é marcada pela política de contingenciamento das importações, visando 

combater os erros da fase anterior. 

Também é consensual que se destaquem dois importantes marcos do 

ponto de vista econômico no período. O primeiro deles ocorre com a mudança 

na política de comércio exterior. Esta fase seria marcada pelo fim do mercado 

livre de câmbio e a adoção do sistema de contingenciamento de importações, 

entre meados de 1947 e o início de 1948. Este primeiro marco significa a 

ruptura entre a primeira e a segunda fase citadas anteriormente. O segundo 

marco importante ocorreria em junho de 1949 quando da saída do ministro da 

fazenda, Correia e Castro que representou a passagem de uma política 

econômica contracionista e ortodoxa para uma mais flexível do ponto de vista 

fiscal e monetário. 
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 O início da política econômica do governo Dutra foi notadamente 

marcado pela adoção de medidas de caráter liberal, não por acaso é conhecida 

por seus críticos pela “Ilusão Liberal”. O rumo liberal tomado pelo governo é 

conseqüência do contexto internacional do pós-guerra, leia-se influência norte-

americana, bem como da orientação ideológica daqueles que compunham sua 

equipe econômica. “A orientação liberal do governo Dutra era arrastada pelas 

circunstâncias do comércio internacional...” (BIELSCHOWSKY, 1996 p.322). 

É indubitável também que as mudanças propostas pelo novo governo no 

campo econômico, ademais de influenciadas pela conjuntura internacional, 

também possuíam um viés de oposição em relação à postura adotada pelo 

governo anterior, principalmente no que diz respeito à intervenção do Estado 

na economia. 

 

O governo Dutra iniciou-se propondo uma ruptura com o 
passado. Afinal, depois de sete anos de ditadura e com o fim 
da II Grande Guerra, havia a expectativa de normalização das 
atividades econômicas, da regularização dos fluxos comerciais 
e de capitais, além de uma anunciada necessidade de 
diminuir, dentro do sistema econômico interno, a forte 
presença estatal. Havia um certo vezo aparentemente 
renovador quanto às propostas de redução da participação do 
Estado na economia, uma vez que sua forte presença se 
identificava, naqueles anos, à própria ditadura recém- 
terminada, responsabilizada por regular demasiadamente a 
atividade produtora, e também pelos elevados índices 
inflacionários da época. (SARETTA, 1997, p.102). 

 

 

1.3.1. A Política Cambial e de Comércio Exterior 

 

As expectativas para o país no imediato pós-guerra eram muito favoráveis 

no que diz respeito à situação econômica externa. 

 Esse otimismo devia-se às perspectivas de alta dos preços do café no 

mercado internacional - em decorrência da eliminação, em julho de 1946, do 

preço-teto estipulado pelo governo norte-americano para o produto – e 

principalmente ao que se chamou de “ilusão de divisas”. 

 

[...] as autoridades monetárias e cambiais eram vítimas de 
uma espécie particular de “ilusão de divisas” que se apoiava 
sobre três pontos: (1) o país parecia estar em situação 
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bastante confortável com relação às suas reservas 
internacionais; (2) julgava-se credor dos Estados Unidos da 
América, pela colaboração oferecida durante a Segunda 
Guerra Mundial, e (3) acreditava que uma política liberal de 
câmbio seria capaz de atrair significativo fluxo de 
investimentos diretos estrangeiros, dando solução duradoura 
para o potencial desequilíbrio do balanço de pagamentos 
(VIANNA, 1987, p.19). 

 

É nessa conjuntura econômica, marcada pela chamada “ilusão de 

divisas”, e também pelo aumento da inflação, que se deve analisar as medidas 

iniciais do governo Dutra no que diz respeito a sua política de comércio exterior 

e cambial. 

A taxa de câmbio é mantida à mesma taxa de paridade estabelecida em 

1939, de Cr$ 18,5 para U$ 1. Outra medida adotada é a instituição do mercado 

livre de câmbio, através do Decreto Lei nº 9.025, abolindo-se as restrições a 

pagamento, que vigoravam desde o início da década de 30.  

A manutenção da taxa de câmbio mencionada acima havia causado uma 

valorização excessiva da moeda brasileira: “Os preços no Brasil aumentaram 

duas vezes mais que nos Estados Unidos entre 1937 e 1945, o que torna 

evidente a sobrevalorização dessa taxa cambial” (VIANNA, 1990a, p.108). 

Essas medidas cambiais adotadas visavam de forma geral atingir aos 

seguintes objetivos: 

a) Atender a demanda de matérias primas e de bens de capital para a 

indústria, desgastada durante o período da segunda guerra. 

Esse primeiro dos objetivos era de fundamental importância na retomada 

do crescimento industrial, uma vez que a demanda por bens de capital era 

contida pela dificuldade de se importar esse tipo de bem no período do conflito; 

b) Esperava-se que a liberalização das importações de bens de consumo 

forçasse a baixa dos preços industriais através do aumento da oferta de 

produtos importados pelo câmbio sobrevalorizado; 

c) Havia a esperança de que a liberalização das saídas de capital 

pudesse estimular também o ingresso de capitais brutos em proporção 

significativa no futuro. Visão essa influenciada pela ideologia liberal 

predominante. 
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Porém, ao se liberarem as importações no pós-guerra e com a 

regularização da oferta externa, o resultado não poderia ser outro que não 

fosse um aumento na procura por importados. 

 

 Ao reestabelecer-se o nível de preços relativos de 1929, 
a população novamente pretendeu voltar ao nível relativo 
de gastos em produtos importados que havia prevalecido 
naquela época. Ora, uma tal situação era incompatível 
com a capacidade para importar. Essa capacidade em 
1947 era praticamente idêntica à de 1929, enquanto que 
a renda nacional havia aumentado em cerca de 50 por 
cento. Era, portanto, natural que os desejos de 
importação manifestados pela população (consumidores 
e inversionistas) tendessem a superar em escala 
considerável as reais possibilidades de pagamento no 
exterior. (FURTADO, 1963, p.217) 

 

 

Ademais da perda de reservas em decorrência do aumento das 

importações, o maior problema para o país no que diz respeito a suas contas 

internacionais dizia respeito à conversibilidade de suas reservas.  

As reservas brasileiras (disponibilidades cambiais) eram em grande parte 

de “moedas inconversíveis”. Entende-se por moedas inconversíveis, moedas 

de países - em sua maioria europeus - que perderam importância econômica 

após a segunda guerra mundial, e era com esses países que o Brasil havia 

obtido maiores saldos comerciais. Tais moedas tinham reduzidíssima aceitação 

como forma de pagamento no comércio de bens e serviços entre as nações. 
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Tabela 1.3 

Brasil: Disponibilidades Cambiais 

Posição em 31 de Dezembro de 1945 à 1952  

(US$ Milhões) 

 

Anos 
Moedas 

Conversíveis 
Moedas 

Compensadas 
Moedas 

Bloqueadas 

Operações 
Em 

Cruzeiros 

Total 
em 

Moeda 

Ouro no 
País e no 
Exterior 

Total 

1945 _ _ _ _ 269 365 634 
1946   92 _ 273 _ 365 365 730 
1947   33 105 216 _ 354 379 700 
1948   62 109 154 21 346 342 688 
1949 121   43 128 45 337 342 679 
1950 128   36   70 16 250 342 592 
1951 - 30     6   11 15     2 342 344 
1952 - 24     - 111     0 90 - 45 342 297 
Fonte: Banco do Brasil, Relatórios (1945/52). Apud: Malan et alii, 1977, p.165.  

 

Estava evidenciado que o maior problema do setor externo era a 

escassez de reservas em “moedas conversíveis”, principalmente de dólares 

norte-americanos, logo, não seria possível que se financiasse déficits 

expressivos com países da área conversível. Em fins de 1946, essas reservas 

representavam pouco mais de 10% do total de U$ 730 milhões em reservas 

internacionais. 

[...] como mostra a Tabela [1.3], apenas U$ 92 milhões 
desse total eram constituídos por moedas conversíveis, 
enquanto as reservas em moedas compensadas e libras 
bloqueadas chegavam a U$ 273 milhões. (MALAN et alii, 
1977, p. 166). 
 
 

Os anos posteriores a 1946 apresentariam ainda um nível menor das 

“moedas conversíveis” chegando a apenas US$ 33 milhões em 1947, 

obrigando o país a solicitar um empréstimo compensatório junto ao Federal 

Reserve Bank de Nova York. 

A recuperação do saldo em “moedas conversíveis” viria apenas no ano de 

1949 com a melhora dos preços do café no mercado internacional. 

O “crescimento qualitativo” das reservas brasileiras dependia da entrada 

de moedas de países da área conversível. Porém, conforme aponta a tabela 

1.4, o país seguia obtendo superávits altos com os países de “moeda 
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inconversível” e por outro lado obtinha déficits comerciais com os países de 

moeda forte, notadamente, os Estados Unidos. 

 

Este papel central da moeda norte-americana ajuda a 
compreender porque a preocupação básica das 
autoridades não era tanto com a balança comercial 
global, mas, principalmente, com a balança da área 
conversível. (MALAN et alii, 1977, p. 148). 

 

 

Tabela 1.4 

A Balança Comercial Brasileira por áreas monetárias  

1946/52 – US$ Milhões Correntes 

 

 Conversíveis a Inconversíveis b Total c 

Anos Exportações Importações Exportações Importações Exportações Importações 

 (FOB) (para EUA) (CIF) (dos EUA) (FOB) (CIF) (FOB) (CIF) 

1946 435 (396)   480 (391) 504 191   939   671 

1947 610 (449)   923 (755) 536 310 1.146 1.233 

1948 660 (512)   768 (583) 520 353 1.180 1.121 

1949 663 (552)   645 (470) 433 458 1.096 1.103 

1950 780 (741)   527 (361) 576 558 1.356 1.085 

1951 918 (869) 1.088 (837) 851 899 1.769 1.987 

1952 761 (731) 1.130 (830) 657 856 1.418 1.986 

Fonte: Malan et alii, 1977, p.146.  
Notas: a) Além dos Estados Unidos (entre parênteses), incluem-se Suíça, Portugal, as Índias Ocidentais 
Holandesas e Trinidad (das quais o Brasil importava petróleo contra pagamentos em dólares) e os demais 
países americanos, com exceção daqueles com os quais o Brasil mantinha acordos bilaterais de 
pagamentos: Argentina, Bolívia e Chile. 
b) Inclui as moedas da chamada “área de conversibilidade limitada” a partir de 1950: Alemanha, Áustria, área 
da libra, França e dependências, Holanda, Itália, Bélgica e Luxemburgo. 
c) Ver o apêndice do Anuário Estatístico do Brasil (1960), p.93, para a transformação dos dados oficiais do 
balanço de pagamentos após 1947 de importação FOB para CIF. 
 

Ao comparar a evolução da balança comercial no biênio que compreende 

os anos de 1946-47, observa-se que o saldo com os Estados Unidos que foi 

positivo em U$ 5 milhões no primeiro ano, passa para um déficit de mais de U$ 

300 milhões no ano posterior, sendo de US$ 200 milhões já no primeiro 

semestre, motivando a adoção de controles em junho. O país era cada vez 

mais dependente de importações norte-americanas. 
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Neste ano de 1947, as reservas em “moedas conversíveis” atingiriam 

míseros US$ 33 milhões (Tabela 1.3), ademais de o país acumular atrasados 

comerciais, levando muitos fornecedores a suspender remessas para o Brasil e 

da conseqüente queda de produção em diversas indústrias pela falta de 

matérias-primas. 

No que diz respeito às causas do aumento dessa dependência, as visões 

de Besserman Vianna e Malan et alii, se complementam: 

 

Parte importante do desequilíbrio é explicável pela 
Segunda Grande Guerra, que tornou extremamente 
difícil obter mercadorias da Europa e preservou a 
capacidade de fornecimento dos Estados Unidos, 
resultando em uma “relação comercial especial com este 
país, de onde se originaram cerca de 60% das 
importações brasileiras em 1946-47 e para o qual se 
destinaram apenas 40% das exportações brasileiras 
naquele biênio.” (VIANNA, 1987, p. 20). 
 
Esta significativa dependência de suprimentos de origem 
norte-americana, na verdade, constituía uma decorrência 
natural de eventos do início da década, como término do 
proveitoso sistema de comércio bilateral com a 
Alemanha nazista e a progressiva perda de posição da 
Grã-Bretanha, enquanto parceiro comercial significativo 
[...] O Brasil emergia da guerra em uma situação de 
extrema dependência dos Estados Unidos, com uma 
escassa margem de manobra e tendo que dedicar uma 
atenção toda especial à sua posição cambial em dólares 
norte-americanos (MALAN et alii, 1977, p.147-148). 

 

 

Esse contexto leva o país a acumular saldos em “moedas fracas” e a 

acumular déficits em “moedas fortes”, principalmente no ano de 1947, quando 

o déficit para com a área de “moedas conversíveis” foi de U$ 313 milhões em 

contrapartida a um superávit de U$226 milhões de “moedas inconversíveis”.  

Logo, se fazia necessário a adoção de medidas cambiais que mitigassem 

essa sangria de reservas, notadamente de “moedas conversíveis”. Uma saída 

seria a desvalorização cambial – conforme visto anteriormente, mantida na 

mesma paridade de 1939 -, porém essa proposta foi rechaçada de imediato 

pelo governo por diversas razões: 
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a) O governo tinha o conhecimento de que a demanda estrangeira pelo 

café era inelástica quanto ao seu preço, logo a taxa de câmbio sobrevalorizada 

seria utilizada na sustentação do preço da rubiácea; 

b) A desvalorização cambial e o conseqüente encarecimento de 

importações gerariam impacto no nível de preços interno, prejudicando o 

combate à inflação, importante meta na política econômica desse governo; 

c) Pelo fato de mais de 40% das exportações brasileiras serem destinadas 

a países de “moedas inconversíveis” e/ou bloqueadas, e pelo fato de o café 

responder por cerca de 70% das exportações para países de “moeda 

conversível”, mesmo que houvesse uma significativa elasticidade-preço da 

oferta de outros produtos exportados que não o café. Logo, não eram 

justificáveis superávits comerciais com países de “moedas não-conversíveis”, 

que não melhorariam o saldo com países de “moeda conversível” ademais de 

haver pressão para o aumento da base monetária, acarretando em aumento da 

inflação. Por outro lado, as importações não diminuiriam significativamente com 

a desvalorização cambial pela inelasticidade relativa do preço de demanda das 

importações, principalmente para o setor industrial. 

A saída apresentada seria o controle de cambiais e de importações, 

instituído já em 03 de junho de 1947 com a Instrução 25 da SUMOC, o 

chamado controle de câmbio por cooperação. 

 

Pelo novo sistema, o comércio exterior era efetuado à 
taxa oficial de câmbio de Cr$ 18,50 e os bancos 
autorizados a operar com câmbio eram obrigados a 
repassar 30% das suas compras de câmbio livre ao 
Banco do Brasil, enquanto o restante poderia ser vendido 
ao público, de conformidade com uma lista de 
prioridades (DIB, 1985, p.21). 

 

 

Apesar de o controle seletivo de importações ter como objetivo principal 

resolver o problema na balança comercial, o setor industrial seria beneficiado 

por essa medida, segundo Celso Furtado. 

 

 O setor industrial era assim favorecido duplamente: por 
um lado, porque a possibilidade de concorrência externa 
se reduzia ao mínimo através do controle das 
importações; por outro, porque as matérias primas e os 
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equipamentos podiam ser adquiridos a preços 
relativamente baixos. 
Criou-se, em conseqüência, uma conjuntura 
extremamente favorável às inversões nas indústrias 
ligadas ao mercado interno. (FURTADO, 1963, p.218) 

 

 

No início de 1948, adota-se então este sistema de contingenciamento de 

importações, no qual as licenças prévias de importação seriam concedidas 

conforme as prioridades do governo. Estes controles seriam exercidos através 

da Carteira de Exportação e Importação (CEXIM) e Fiscalização Bancária 

(FIBAN). 

O resultado dessas medidas pode ser apontado como satisfatório. O 

déficit com os países de “moeda conversível” que fora de US$ 313 milhões em 

1947, diminui para US$ 108 milhões no ano seguinte, se transformado em um 

pequeno superávit de US$ 18 milhões em 1949.  

Essa melhora deve ser apontada pela forte diminuição de importações 

desses países, mais de 30% na comparação entre 1949 e 1947, sendo que em 

relação aos Estados Unidos essa queda foi ainda maior: 37,8%.  

As exportações para os países de “moeda conversível” na comparação 

entre esses anos aumentaram cerca de 8%, sendo que para os Estados 

Unidos esse aumento foi de mais de 22%. 

Com relação aos países de “moeda inconversível”, o saldo na balança 

comercial é superavitário nos anos de 1947 e 1948, e marcado por certo 

equilíbrio em 1949 e 1950. 

O país viria a obter um saldo expressivo, US$ 253 milhões, com os países 

de “moeda conversível” apenas no ano de 1950, último do governo Dutra, 

graças em grande parte ao aumento do preço do café no mercado internacional 

no ano anterior. Esse aumento do preço do café levou a um aumento da 

capacidade de importar, por conseqüência, o governo Dutra adota um certo 

relaxamento na concessão de licenças para importação no segundo semestre 

de 1950. 

Conforme será abordado no próximo tópico, o sistema de controle de 

importações por meio de licenças prévias colaborou decisivamente para o 

processo de substituição de importações. 
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O período econômico do pós-guerra também apresenta mudanças nas 

pautas de exportação e importação do Brasil, afetadas com a volta de antigos 

fornecedores e o início da recuperação econômica européia. 

 Há uma queda vertiginosa das exportações de matérias-primas e 

principalmente de manufaturas cuja participação na pauta de exportações se 

aproximara de 20% em 1945 passando para 7,5% no ano seguinte e chegando 

a representar menos de 1% em 1952. 

As importações, por sua vez, aumentam devido à necessidade de 

reequipamento da economia e a conseqüente importação de bens de capital. 

O aumento do preço dos importados em cerca de 75% em 1947, e o 

aumento do preço dos exportados em apenas cerca de 15% no mesmo período 

agravam a situação da balança comercial.  

Outro fator que prejudicou a balança comercial foi a desvalorização da 

moeda dos países europeus no ano de 1949, seguindo a desvalorização da 

libra esterlina no ano anterior. 

Apesar do aumento da importação de bens de bens de capital para 

reequipamento da economia, é recorrente a tese de que as reservas de 

“moedas conversíveis” haviam se erodido pela importação de supérfluos, com 

“gastança" de bens de consumo e de bem estar social. Esta tese está aqui 

representada na visão do importante historiador brasileiro, de orientação 

marxista, Caio Prado Júnior. 

 

O impulso dado às exportações, embora mantendo-se 
depois da guerra, já não contrabalança o aumento das 
importações cujo progresso espetacular no imediato 
após-guerra foi determinado sobretudo por duas ordens 
de fatores: de um lado a necessidade de repor o material 
desgastado e não substituído durante o período de 
interrupção das importações (material ferroviário, 
equipamentos industriais em geral etc.); doutro, o grande 
poder aquisitivo acumulado em alguns setores da 
população, reflexo do enriquecimento das classes 
possuidoras que assinalamos acima. Este último fator é 
facilmente verificado na pauta das importações, em que 
se destacam os gêneros e artigos suntuários sem outra 
significação que a de alimentarem o bem-estar e luxo de 
classes possuidoras grandemente enriquecidas durante 
a guerra (PRADO, 1970, p. 305).  
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Para Saretta, houve mesmo essa gastança com bens supérfluos, ainda 

que não tenha sido a maior causa do problema na balança comercial. 

 

As próprias autoridades brasileiras e órgãos importantes 
reconheciam a grande compra do exterior de produtos 
considerados supérfluos. Entretanto, o que de fato mais 
comprometeu a política externa foi antes a ausência de 
dólares do que a liberação das importações. A 
insuficiência de moeda norte-americana frente às reais 
necessidades da economia é que levou ao controle do 
uso das cambiais a partir da essencialidade da 
importação, com clara prioridade para insumos 
intermediários para a indústria (SARETTA, 1997, p. 107-
108).  

 

A tabela abaixo, representa as importações por categoria de bem entre os 

anos de 1945 e 1950: 

 

Tabela 1.5 
 

Importações por Categorias de Uso 

1945/50 – Em % 

Anos 
Bens de 

Consumo 
(Duráveis) 

Bens de 
Consumo 

(Não-Duráveis) 

Combustíveis 
E 

Lubrificantes 

Matérias-
Primas 

Bens de 
Capital 

1945 4,4   9,2 10,0 54,4 22,1 

1946 9,0 12,7   9,5 43,0 25,8 

1947 11,7   8,1   9,5 41,0 29,6 

1948 10,7   7,2 12,6 38,9 30,6 

1949 8,9   6,6 12,0 42,6 29,9 

1950 6,7   7,0 14,8 40,7 30,8 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados de Malan et alii, 1977, p.140.  

  

Ambas as visões – a de que houve uma gastança com bens de consumo 

importados e o aumento substancial de importação de bens de capital são 

válidas. Ao analisar na Tabela 1.5, o ano de 1946, primeiro do governo Dutra, 

observa-se que a importação de bens de consumo (duráveis e não-duráveis) 

representou 21,7% do total da pauta, um aumento de praticamente 60% em 

relação ao ano anterior, quando esse tipo de bem representava 13,6% do total 

das importações. 
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Por outro lado, observa-se um aumento significativo da importação de 

bens de capital no período, ratificando a visão de que houve um aumento da 

importação desse tipo de bem, corroborando para o desenvolvimento da 

indústria nacional, mesmo que não tenha sido esse o objetivo maior da política 

econômica do período.  

 

1.3.2. Política Industrial e substituição de import ações 

 

Entre os anos de 1946 e 1950, período do governo Dutra, a produção real 

da indústria cresceu a uma média anual de 9%, destacando-se os setores de 

material elétrico, material de transporte e metalurgia. 

Esse crescimento industrial é rebento principalmente do sistema de 

controle de importações adotado a partir de 1947 com o objetivo único de 

combater o desequilíbrio externo causado pela evasão de divisas no pós-

guerra. Esse combate ao desequilíbrio externo acabou sendo útil ao 

crescimento industrial e ao processo de substituição de importações. 

A Tabela 1.6 demonstra um forte crescimento na indústria de 

transformação em seus principais gêneros. 

 

Tabela 1.6 

Índices da Produção Real na Indústria de Transforma ção 

(Principais Gêneros) - 1946/50 

(1945 = 100) 

Gêneros/Anos 1946 1947 1948 1949 1950 

Minerais não-metálicos 115,37 116,32 127,61 144,80 162,94 

Metalúrgica 147,59 183,93 225,15 251,83 332,18 

Mecânica 114,60 115,20 123,80 119,30 149,20 

Material elétrico 120,90 145,00 175,00 197,00 266,20 

Material de Transporte 200,63 290,11 370,80 425,74 491,67 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados de Malan et alii, 1977, p.301.  

 

Esse controle de importações, concomitante a outras medidas 

econômicas, a taxa de câmbio valorizada, cuja paridade mantinha-se desde o 

ano de 1939; e a adoção de medidas seletivas de importação de bens – leia-se 

a coibição de importação de bens de consumo não essenciais e bens com 
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similar nacional – resultou no aumento da produção de uma série de bens de 

consumo durável, conforme aponta o trabalho da professora Conceição 

Tavares: 

 

Daí resultou, um estímulo considerável à implantação 
interna de indústrias substitutivas desses bens de 
consumo, sobretudo os duráveis, que ainda não eram 
produzidos dentro do país e passaram a contar com uma 
proteção cambial dupla, tanto do lado da reserva de 
mercado como do lado do custo da operação. Esta foi 
basicamente a fase da implantação das indústrias de 
aparelhos eletrodomésticos e outros artefatos de 
consumo durável (TAVARES, 1975, p. 71).  

 

O relatório da Comissão Mista Brasil - Estados Unidos em seu diagnóstico 

sobre a economia brasileira - apresentado anos mais tarde -, concluiria que a 

alavancagem da indústria no período era resultado da conjunção de 

protecionismo e subvencionamento. 

 

Essa conjunção de política cambial e controle de 
importações encerrava três efeitos econômicos 
interpenetrantes:  
a) Um efeito-subvenção por isso [sic] que a taxa 

cambial sobrevalorizada barateou artificialmente os 
preços de bens de produção, matérias-primas e 
combustíveis importados; 

b) Um efeito protecionista, através da preservação de 
restrições quantitativas que, total ou parcialmente, 
cancelaram importações de produtos concorrentes; 

c) Como decorrência, um efeito lucratividade, por isso 
[sic] que a taxa cambial sobrevalorizada propendeu a 
alterar a estrutura de incentivos de lucro, na direção 
do estímulo à produção para o mercado interno, 
comparativamente à produção de exportação. 
(COMISSÃO MISTA BRASIL-ESTADOS UNIDOS 
PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
Relatório Geral – TOMO I, 1954, p.118).  

 

 

Portanto, é importante ressaltar que o desenvolvimento industrial do 

período não é fruto de qualquer iniciativa do governo – mesmo porque havia no 

governo Dutra uma forte hegemonia das idéias liberais – e sim resultado de 

estímulos não-intencionais, decorrente de medidas cambiais no combate ao 

desequilíbrio externo. 
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Nesta fase, se bem que de conseqüências fundamentais 
para o processo de industrialização subseqüente, não se 
vislumbra uma preocupação definida e consciente com o 
desenvolvimento industrial. As decisões foram 
assumidas face ao comportamento do setor exterior e, 
basicamente, preocupadas com a contenção dos 
desequilíbrios interno e externo. A industrialização nesta 
etapa surgiu como uma decorrência e não de um objetivo 
principal intencionalmente perseguido, razão pela qual 
podemos qualificá-la de “não-intencional” (LESSA, 1982, 
p. 11).  

 

 

As iniciativas do Estado no sentido de intervir no desenvolvimento 

econômico podem ser resumidas no Plano SALTE, que previa investimentos 

em Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Os investimentos ocorreriam 

entre os anos de 1949 e 1953, porém a ausência de formas de financiamento 

ao plano dificultou sua seqüência, corroborando assim para seu insucesso, e 

seu abandono oficial no ano de 1951, um ano após sua aprovação. 

 

 

1.3.3. A política econômica doméstica 

 

O maior problema na economia brasileira a ser enfrentado era o 

crescimento da inflação, que no biênio 1944-45 havia atingido 20,6% e 14,9% 

respectivamente. Para as autoridades econômicas oficiais, a inflação derivava 

do excesso de demanda agregada, e se fazia necessária a adoção de medidas 

ortodoxas por meio de uma política monetária contracionista, que reduzisse o 

dispêndio privado e reduzisse o déficit orçamentário que perdurava por cerca 

de duas décadas. Esse déficit era financiado em grande parte pela emissão de 

moeda, o que levava ao aumento da base monetária. 

É importante frisar que o diagnóstico do governo quanto às causas da 

inflação é um reflexo da linha de pensamento econômico das autoridades 

governamentais, que se apoiavam na versão da teoria quantitativa da moeda. 

Esse grupo era representado pelo banqueiro paulista Gastão Vidigal, Ministro 

da Fazenda. 
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Apesar dos esforços quanto à redução do déficit orçamentário, o ano de 

1946, o primeiro do governo Dutra, apresenta um alto déficit em razão do 

aumento dos salários do funcionalismo público acima do programado. 

Em outubro de 1946, o Ministro da Fazenda, Gastão Vidigal é substituído 

por Pedro Luiz Corrêa e Castro, que adota políticas fiscais e monetaristas 

contracionistas, com forte redução do investimento público e a redução de 

emissões de moeda a praticamente zero no ano de 1947. Apesar de arrefecer 

o crescimento econômico, as medidas logram êxito no combate à inflação. 

 

Nesse ano, obtém-se, pela primeira vez desde o fim da 
República Velha, um pequeno superávit no Orçamento da 
União, o PIB cresce apenas 2,4%, e a inflação, medida 
pelo deflator implícito do PIB, recua para 9% (VIANNA, 
1990a, p. 119).  
 

 

Conforme evidencia a tabela a seguir, o ano de 1947 aponta para um 

superávit de Cr$ 460 milhões no Orçamento da União. Apesar de haver um 

déficit global (incluindo-se Estados e o Distrito Federal) de Cr$ 988 milhões – 

corroborados pelo déficit de Cr$ 1. 448 milhões dos Estados e do Distrito 

Federal – era o melhor resultado nas contas da União em muitos anos. 
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Tabela 1.7 

Brasil: Finanças Públicas, 1939/52 

(Receita, Despesa, e Déficit da União e dos Estados ) 

(Em Cr$ Milhões) 

 

União Estados e ex-Distrito Federal  
Anos Receita Despesa Superávit (+)  

Déficit (-) 
Receita Despesa Superávit (+) 

Déficit (-) 
1939 4.353 4.850 - 497 2.596 2.787 - 191 
1940 4.645 5.189 - 544 2.718 3.043 - 325 
1941 4.765 5.438 - 673 3.190 3.293 - 103 
1942 4.988 6.343 - 1.355 a 3.606 3.726 - 120 
1943 6.011 6.512 - 501 a 4.645 4.348 + 297 
1944 8.311 8.399 - 88 a 5.766 5.491 + 275 
1945 9.845 10.839 - 994 a 6.380 7.042 - 662 
1946 11.570 14.203 - 2.633 8.256 8.576 - 320 
1947 13.853 13.393 + 460 8.968 10.416 - 1.448 
1948 15.699 15.696 + 3 11.193 12.375 - 1.182 
1949 17.917 20.727 - 2.810 13.923 14.850 - 927 
1950 19.373 23.670 - 4.297 16.375 18.540 - 2.165 
1951 27.428 24.609 + 2.819 22.905 24.336 - 1.431 
1952 30.740 28.461 + 2.279 25.337 30.801 - 5.464 

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil (1953) p. 530-532. Apud: Malan et alii, 1977, p.217. 
Nota: a) Os déficits do chamado “Balanço de Guerra” não estão incluídos. Segundo O. G. de 
Bulhões e J. Kingston, “A Política Monetária para 1947”, in Revista Brasileira de Economia, vol. 
1, n 1 (Setembro de 1947), p. 34, representaram, respectivamente, - 328, - 514, - 764, -477, em 
1942/45. 
 
 

O ano de 1948 segue com a mesma política fiscal contracionista, 

mantendo o equilíbrio orçamentário – pequeno superávit de Cr$ 3 milhões – 

apesar de um pequeno aumento no déficit global (Cr$ 1.179 milhões em 1948 

diante de Cr$ 988 milhões no ano anterior).  

O constante déficit orçamentário dos Estados e Distrito Federal é rebento 

da expressiva autonomia dos Estados que foi ampliada na chamada 

Constituição Liberal de 1946. O descontrole orçamentário por parte dos 

Estados compromete os resultados fiscais pretendidos pelo Ministro da 

Fazenda, Côrrea e Castro. 

No que concerne à política monetária de caráter mais expansionista no 

ano de 1948 – crescimento de 4% do crédito à indústria -, é importante frisar 

que se tratava de uma prática da política credíticia do Banco do Brasil, cujas 

funções podem ser consideradas conflitantes, ao atuar como maior banco 

comercial do país e como agente financeiro do governo. 
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Esse papel excessivo do Banco do Brasil na expansão dos meios de 

pagamento será apontado pela Comissão Mista Brasil - Estados Unidos como 

um instrumento alimentador do processo inflacionário. 

Neste ano de 1948, o PIB cresce 9,7% enquanto que a inflação fica em 

torno de 5,9%. 

Apesar do sucesso obtido no curto prazo, a política de estabilização de 

Correia e Castro passou a receber críticas, principalmente por parte do setor 

produtivo. 

 

[...] a rigidez da política de estabilização levou a que, 
rapidamente, os mesmos setores que outrora aplaudiram o 
ministro da Fazenda passassem a criticar a sua política, vista 
agora como contrária aos interesses do sistema produtivo, já 
que a contenção credíticia havia se transformado em 
empecilho ao crescimento da produção (SARETTA, 1997, 
p.109). 

 

 

Em junho de 1949, Correa e Castro é substituído pelo presidente do 

Banco do Brasil, Guilherme da Silveira que passou a atender aos interesses do 

setor produtivo. 

A política fiscal contracionista de Côrrea e Castro é abandonada, e o 

orçamento da União passa a registrar fortes déficits nos anos de 1949 e 1950, 

e dos Estados e do Distrito Federal no segundo desses anos, conforme tabela 

1.7.  

A política monetária também “soltou o freio” e o crescimento real do 

crédito foi de 7,0% e 9,2% em 1949 e 1950, respectivamente. O resultado da 

inflação não poderia ser diferente, recrudescendo nesses anos: 8,1% e 9,2% 

respectivamente.  

A saída de Corrêa e Castro em 1949 significou o fim da visão ortodoxa na 

condução da política econômica brasileira. 

 

É possível apontar pelo menos três motivações para 
essa reversão na política econômica dos últimos dois 
anos de governo. Em primeiro lugar, a proximidade das 
eleições presidenciais que provocava um forte apelo 
para o aumento dos gastos da União e dos Estados. Em 
segundo lugar, na medida em que a combinação de 
câmbio sobrevalorizado com o controle de importações 
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resultava em vigorosos investimentos na indústria de 
bens de consumo duráveis, aumentava a força e a 
demanda do setor industrial, assim como a consciência 
do governo sobre este processo, gerando uma ativa 
política de crédito para a indústria por parte do Banco do 
Brasil. Em terceiro lugar, a desvalorização da libra 
esterlina e outras moedas em 1949 e o surgimento da 
UEP, favoreciam a compreensão de que haveria uma 
lenta transição em direção à livre conversibilidade das 
moedas, base indispensável ao surgimento de um 
movimento de capitais privados mais intenso no mundo 
(VIANNA, 1990a, p. 121).  

 

 

Faz-se relevante que se mencione o diagnóstico a respeito do 

recrudescimento da inflação em 1949 a partir da visão estruturalista em seus 

principais aspectos. 

 

(1) a pressão do processo de industrialização e 
urbanização sobre a oferta relativamente rígida de 
produtos agrícolas (devido à estrutura fundiária), levando 
à alteração de preços relativos em favor da agricultura, 
que se reflete em aumento generalizado de preços; (2) a 
pressão inflacionária derivada da elevação dos preços de 
exportação; (3) O esgotamento relativo das margens de 
capacidade ociosa na indústria e na economia, em 
termos globais. A oferta interna já havia perdido toda a 
capacidade de absorver aumentos de procura, 
mobilizando estoques ou intensificando a curto prazo a 
utilização da capacidade produtiva (VIANNA, 1987, p. 
27).  

 

 

Pode-se concluir que a economia doméstica do final do governo Dutra e 

que seria herdada pelo próximo presidente, é marcada pelos seguintes 

aspectos: 

a) Crescimento da inflação;  

b) Retomada do crescimento econômico; 

c) Desequilíbrio orçamentário nas finanças públicas. 

 

No que diz respeito ao setor externo, conclui-se: 

a) Expectativas favoráveis em decorrência do aumento dos preços do café 

no ano de 1949; 
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b) Governo norte-americano mais propício a investir em programas de 

desenvolvimento do Brasil. 

 

Ao analisar o governo Dutra do ponto de vista institucional, pode-se dizer 

por diversas razões que este não representou uma drástica ruptura com o 

governo Varguista do passado. 

 

O governo Dutra, que se iniciou prometendo romper com 
o passado, em pouco tempo mostrou que estava mais 
comprometido com ele do que supunha. A política 
econômica encetada naqueles anos também demonstra 
isto. Tentou ser liberal, mas foi talvez mais 
intervencionista do que muitos no passado [...] Do ponto 
de vista da economia, a continuidade se verificou na 
presença de interesses econômicos significativos, 
determinando uma pressão nada desprezível sobre a 
formulação da política econômica. A primeira evidência 
disto é o câmbio fixo, beneficiando o setor industrial; a 
segunda é a pressão para que a política ortodoxa, 
adotada no Ministério da Fazenda, de controle da 
inflação, fosse abandonada, devido aos seus efeitos 
negativos sobre a produção e os negócios. (SARETTA, 
1997, p. 116).  

 

Ainda durante o governo Dutra, mais precisamente no dia 19 de dezembro 

de 1950, é firmado acordo com os Estados Unidos que constituiria a Comissão 

Mista Brasil - Estados Unidos (CMBEU). 

A análise institucional da CMBEU deve ser analisada à luz do contexto da 

política externa brasileira, suas diretrizes e a aproximação com os Estados 

Unidos na década de 40. 

A fim de melhor compreender a formação da CMBEU, deve-se analisar 

experiências semelhantes anteriores, notadamente: Missão Cooke em 1942 e 

Missão Abbink em 1948. 

Assim sendo, do ponto de vista metodológico, o autor optou por analisar 

as relações Brasil - Estados Unidos, as missões anteriores e a própria CMBEU 

objeto desse estudo, no próximo capítulo. 
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Capítulo II 

 

A Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (CMBEU): 

Uma análise institucional 

 

 

Esse segundo capítulo pretende apresentar a Comissão Mista Brasil-

Estados Unidos (CMBEU), focando sua constituição, seus diagnósticos a 

respeito da economia brasileira, projetos e financiamento. 

A fim de compreender a constituição da CMBEU, se faz necessário que se 

analise a evolução das relações entre Brasil e Estados Unidos. 

O autor adota como corte histórico as relações entre ambos os países a 

partir da década de 1930, quando ocorre uma maior aproximação nas gestões 

de Roosevelt e Vargas e que resultaria na assinatura do Tratado de 

Reciprocidade em 1935. 

A primeira metade da década de 1940 é marcada pela aliança entre 

Vargas e Roosevelt no contexto da Segunda Guerra Mundial e o conseqüente 

interesse norte-americano em estreitar o relacionamento entre ambos os 

países. Esta aproximação ocorre de forma significativa não apenas no campo 

econômico, mas principalmente no campo cultural, através dos meios de 

comunicação. 

A segunda metade da década de 1940 também é emblemática na relação 

entre ambos os países. A política externa norte-americana se volta à 

reconstrução da Europa e Japão e relega o Brasil ao segundo plano, frustrando 

inclusive a tentativa do país na obtenção de uma cadeira permanente no 

Conselho de Segurança da recém criada Organização das Nações Unidas 

(ONU). 

Porém, a Guerra fria e a polarização entre soviéticos e americanos leva o 

presidente norte-americano Harry Trumam a adotar a chamada Doutrina 

Trumam, cujo intuito era o de combater o avanço do comunismo e suas ações 

compreendiam a cooperação econômica a países do Terceiro Mundo, como o 

Brasil. É nesse contexto que é celebrado o acordo da CMBEU. 
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A década de 40 ainda apresentou dois trabalhos técnicos conjuntos entre 

Brasil e Estados Unidos – anteriores à CMBEU - que tinham por objetivo 

analisar o desenvolvimento econômico do Brasil e apresentar propostas viáveis 

a esse desenvolvimento. Esses trabalhos foram: A missão Cooke em 1942 e a 

missão Abbink em 1948. 

Por fim, uma vez analisada as relações entre Brasil e Estados Unidos e as 

missões Cooke e Abbink, o autor apresenta os trabalhos da CMBEU, que  

diferem dos trabalhos anteriores a partir do momento em que este último prevê 

a alocação de recursos financeiros através de instituições como o Eximbank e 

do BIRD. 

 

 

 

2.1. As relações Brasil-Estados Unidos: A década de  30 e a tentativa 

de aproximação  

 

A década de 1930 marcou o início de uma maior aproximação entre Brasil 

e Estados Unidos, o que não acontecera no decênio anterior, marcado 

principalmente pela oposição do governo do presidente Herbert Hoover em 

relação à política de sustentação de preços do café. Pode-se afirmar que essa 

maior aproximação entre ambos os países não é resultante da Revolução de 

1930 e da ascensão de Vargas, uma vez que a mudança na orientação da 

política com o exterior não acompanhou as mudanças de poder.  

 

Os primeiros anos do período Vargas (1930-1945) 
colocam-se no período acima, não obstante as 
mudanças havidas no quadro político interno. Tanto é 
assim que um dos estudiosos da diplomacia brasileira do 
período constatou “continuidade” e “ausência de 
imaginação na política exterior após 1930, pelo fato de 
os novos detentores do poder não terem um projeto em 
matéria de política exterior. As relações comerciais, vale 
dizer, o fomento das exportações, continuaram a ser a 
principal preocupação da Chancelaria (CERVO & 
BUENO, 1986, p.71).  
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Em 1933, com apenas 4 meses do governo Roosevelt, o Departamento 

de Estado norte-americano iniciou conversações sobre um possível acordo de 

reciprocidade comercial com o Brasil. As bases do acordo não eram vantajosas 

ao país, uma vez que impunha a redução de tarifa de produtos norte-

americanos no Brasil, prejudicando assim sua nascente indústria, enquanto 

que os americanos apenas se comprometiam a manter a livre entrada de 

produtos brasileiros, notadamente o café e a borracha. 

 

A chantagem era a mesma de outros tempos. Cada vez, 
novas concessões por parte do Brasil, em troca de uma 
que já existia, beneficiava outros países e interessava, 
diretamente, à bolsa do consumidor americano.  
(BANDEIRA, 1978, p.241).  

 

 

 Apesar de o acordo ser considerado desvantajoso ao país, a situação 

brasileira era delicada por enfrentar problemas com sua dívida externa e o 

Departamento de Estado norte-americano havia condicionado a solução da 

questão da dívida com a assinatura do Acordo de reciprocidade comercial. 

Para o embaixador brasileiro em Washington, Osvaldo Aranha, a situação 

brasileira era precária nas negociações, não permitindo melhores opções 

naquele momento, “Ou seguimos a política liberal ou ele (Governo americano) 

se vê forçado a aplicar-nos a antiliberal” (Carta de 30.10.1934, Aranha a José 

Carlos de Macedo Soares, Min. das Relações Exteriores, Apud: BANDEIRA, 

1978, p. 242). 

Aranha era o maior simpatizante dos americanos dentre aqueles que 

assessoravam o presidente Vargas, que por sua vez era favorável a um acordo 

de compensações com os alemães, o que contrariava Aranha. 

Para Vargas, se não fosse fechado um acordo de compensações com a 

Alemanha, o país europeu fecharia as portas para as exportações brasileiras, o 

que seria prejudicial ao Brasil, uma vez que os alemães adquiriam produtos 

que os americanos não compravam, como: arroz, couros e carne. Vargas 

trabalhava também com a possibilidade de se exportar algodão à Alemanha 

nazista. 
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Após uma série de debates entre membros do governo Vargas, o Brasil 

assina o Acordo de Compensações com os alemães e o Tratado de 

Reciprocidade com os norte-americanos em 1935. 

O acordo com os americanos tinha por objetivo o aumento do comércio 

exterior entre ambos os países, porém, seus resultados não se mostraram 

satisfatórios, principalmente para os brasileiros. 

 

Os algarismos evidenciam para que lado pendeu a 
balança com o Tratado de reciprocidade. As exportações 
americanas para o Brasil aumentaram 64,80%, em 1936, 
e 130,8%, em 1937, tomando como base os níveis de 
1933, enquanto o incremento das exportações brasileiras 
para os Estados Unidos não passou de 23,44% e 46%, 
no mesmo período. O comércio entre os dois países, 
entretanto, não alcançou as cifras dos últimos anos do 
governo Washington Luís, quando as exportações 
americanas para o Brasil somaram 100.104.000 em 
dólares, em 1928, e 108.787.000, em 1929, atingindo as 
importações de produtos brasileiros, pelos Estados 
Unidos, as importâncias de 220.701.000 dólares e 
207.686.000 naqueles dois anos (BANDEIRA, 1978, 
p.248).  

 

 

Outra grande questão pendente nas relações entre Brasil e Estados 

Unidos era a dívida externa com os Estados Unidos cujas taxas de juros eram 

consideradas altas. O presidente Roosevelt chegara a afirmar em 1933 que um 

empréstimo feito à Bolívia dez anos antes era uma verdadeira exploração 

financeira, chegando a pedir desculpas e afirmar que seria o fim da era de 

exploração da América Latina. O Brasil havia firmado empréstimos em 

condições semelhantes e seguia negociando suas obrigações a altas taxas de 

juros. 

A situação da economia brasileira em 1935 era calamitosa, com a queda  

dos preços dos principais produtos de exportação brasileiros – apenas o café 

perdera 70% de seu valor -, ademais do fato de mais de 12 países terem 

bloqueado divisas de exportações brasileiras. 

Se as negociações com os norte-americanos não haviam apresentado 

bons resultados para a economia brasileira, os resultados do acordo com os 
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alemães, considerados mais sérios rivais do Tio Sam, produziram efeitos 

contrários.  

Em 1934, 23,67% das importações brasileiras eram oriundas dos Estados 

Unidos, 17,14% da Inglaterra, e 14% da Alemanha. O acordo com os alemães 

os colocou como maior exportador no Brasil já no ano de 1938 quando foram 

responsáveis por 25% das importações brasileiras, relegando os americanos 

ao segundo lugar com 24,2% das importações, ademais de 11,8% da Argentina 

e 10,4% da Inglaterra. O acordo com os alemães foi muito importante para o 

Brasil no que diz respeito ao fornecimento de algodão para aquele país. 

A queda do comércio com os alemães aconteceria a partir de 1940 em 

decorrência do bloqueio naval britânico depois de deflagrado o conflito no ano 

anterior. Novamente os produtos americanos passavam a ocupar um maior 

espaço no mercado brasileiro. 

A despeito das desvantagens que o Brasil obtivera nas relações com os 

americanos e das vantagens no comércio com os alemães, as relações com os 

Estados Unidos passaram a se estreitar a partir de 1936 quando ocorre a visita 

de Roosevelt ao Rio de Janeiro no final daquele ano.  

Para Moniz Bandeira (1978), esta visita representou o estreitamento das 

relações entre ambos os países e ainda corrobora para esta tese a visão do 

historiador Antonio Pedro Tota. “A mudança nos rumos da política americana 

confirmou-se com a primeira visita que Franklin Roosevelt fez ao Brasil, em 

novembro de 1936” (TOTA, 2000, p.278). 

Roosevelt iniciaria o que se chamou de política de boa vizinhança3 com os 

países latino-americanos, principalmente com o Brasil, face à sua importância 

continental.  

Em seu discurso no Rio de Janeiro, um humilde Roosevelt enalteceu a 

importância do Brasil como potência continental,  que o país não poderia 

cometer os mesmos equívocos dos Estados Unidos e que seu país ajudava 

pouco ao Brasil em relação a ajuda que o Brasil prestava ao país de Roosevelt. 

 

 

                                                 
3 É importante que frisar que apesar de a política da boa vizinhança ter sido obra do governo Roosevelt, 
um primeiro movimento neste sentido surgiu quando da gestão anterior na presidência dos Estados 
Unidos, do republicano Herbert Hoover. Inclusive é nesse período em que a própria expressão foi 
cunhada. 



 66 

O ápice do discurso no que diz respeito a uma aproximação entre 

Roosevelt e Vargas foi o seguinte: “Uma coisa eu quero lembrar. Existem duas 

pessoas que inventaram o New Deal: o presidente dos Estados Unidos e o 

presidente do Brasil [...] E assim vou deixar-vos esta noite muito pesaroso” (O 

Estado de São Paulo, 29 de Novembro de 1936, Apud: TOTA, 2000, p.179). 

O discurso do presidente norte-americano seduz Vargas, conforme 

evidencia as anotações em seu diário:  

 

[...] chegou o homem. Tudo ocorreu de acordo com o 
programa estabelecido e que consta nos jornais. Mas a 
impressão deixada pelo homem foi realmente profunda e 
agradável: de uma simpatia irradiante, de um idealismo 
pacifista sincero, o próprio defeito físico que o torna um 
enfermo de corpo aperfeiçoa-lhe as qualidades morais e 
aumenta o interesse pela sua pessoa. É um orador claro, 
simples e cheio de imaginação, mas despido das 
hipérboles criollas. Mostrou-se interessado em auxiliar o 
Brasil na solução dos problemas de sua defesa militar e 
econômica. Prometeu que o Sr. Summer Welles4, 
regressando de Buenos Aires, aqui ficaria uns dias para 
tratarmos de vários desses assuntos. (VARGAS, Getúlio. 
Diário, vol. 2: 1937-1942. Rio de Janeiro/São Paulo, 
FGV-Siciliano, 1995, p.563 Apud: TOTA, 2000, p. 179). 

 

 

Embora Vargas demonstrasse esse sinal de maior aproximação com 

Roosevelt, a grande verdade é que o presidente brasileiro flertava tanto com os 

alemães e norte-americanos, explorando as oportunidades que ambos viessem 

a oferecer ao Brasil. 

A grande concorrência à influência norte-americana na América Latina 

era a germânica, face a forte colonização em algumas regiões, notadamente o 

sul do Brasil, e os alemães haviam aumentado sua presença comercial na 

região após a ascensão do nazismo naquele país em 1933. O comércio de 

compensação, ou seja, a troca de produtos por produtos foi o maior 

responsável por essa aproximação, conforme apontado anteriormente. Outras 

questões inerentes à presença germânica na região também preocupava o 

governo norte-americano. 

 

                                                 
4 Sub-secretário do Departamento de Estado americano 
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Outra dimensão da presença germânica era a influência 
político-ideológica. Além de jogar com afinidades entre 
movimentos e partidos políticos latino-americanos, a 
propaganda germânica mobilizava uma bateria de 
agências oficiais e informais – embaixadas, consulados, 
empresas comerciais, linhas aéreas, agências 
distribuidoras de notícias, clubes etc. – para criar 
simpatia e até mesmo difundir os valores emanados do 
nacional-socialismo. Ao mesmo tempo, militantes 
procuravam aglutinar os alemães aqui residentes e seus 
descendentes em núcleo do partido nazista (MOURA, 
1991, p. 4). 

 

 

Estava assim  posto um grande desafio à política externa norte-

americana,  sua defesa da Doutrina Monroe5 e sua crença no Destino 

Manifesto6.  

 

 

 

2.2. As relações Brasil-Estados Unidos: A primeira metade da década 

de 40 e o imperialismo sedutor 7 

 
O início da década de 40 já é marcado pela Segunda Guerra Mundial, 

cujo início fora no último ano do decênio anterior. A aproximação entre Brasil e 

Estados Unidos se acentua significativamente neste período, ainda que muitos 

considerassem que Vargas nutrisse uma certa simpatia pelo nazi-fascismo, 

conforme será apresentado a seguir. 

Esta aproximação na primeira metade da década de 40 será analisada a 

partir de dois prismas: A inserção do Brasil na Segunda Guerra Mundial, 

focando nos aspectos e interesses econômicos dessa ação; e a influência 

                                                 
5 A Doutrina Monroe foi elaborada pelo presidente norte-americano James Monroe (1817-1825) e de 
forma resumida, afirmava que os países americanos não eram suscetíveis a colonização, bem como a não 
intervenção em questões internas nos países da América. Em sua síntese era conhecida como a “América 
para os americanos”. 
6 “Destino Manifesto” expressa a crença que os Estados Unidos foram eleitos por Deus para comandar o 
mundo, logo, suas medidas expansionistas eram vontade de Deus. Esta expressão é oriunda do século 
XIX 
7 O termo imperialismo sedutor é aqui uma referência à obra do historiador Antonio Pedro Tota, 2000. 
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cultural que os Estados Unidos exerceram no país a partir da criação de uma 

agência oficial. 

 
 
 

2.2.1 O Brasil na Segunda Guerra Mundial  (Aspectos  Econômicos) 

 

Entre o início da Segunda Guerra Mundial em setembro de 1939, e agosto 

de 1942 quando o Brasil declarou guerra aos países do Eixo, muitas coisas 

aconteceram no país, principalmente no que tange às relações entre Brasil e 

Estados Unidos. É importante lembrar que quando do início do conflito, não 

havia por parte do governo Vargas um posicionamento oficial e definido a 

respeito da posição a ser tomada pelo Brasil. 

Tal situação era conseqüência da híbrida composição político-ideológica 

dos principais membros do governo Vargas. O ministro Francisco Campos, 

também conhecido como Chico Ciência e autor da Constituição de 1937, era 

simpatizante do fascismo. O nazismo contava com a simpatia do ministro da 

Guerra, Eurico Dutra; do chefe do Estado-Maior do Exército, General Góes 

Monteiro; e do chefe de polícia do Distrito Federal, Filinto Muller, sendo que 

este último mantinha relações com a Gestapo, a polícia secreta nazista.  

 

A simpatia aos americanos cabia ao Ministro das Relações Exteriores, 

Osvaldo Aranha, companheiro de Vargas de longa data.  

 

Em 1940, logo depois de começado o conflito bélico na 
Europa, Aranha fez uma viagem aos Estados Unidos e 
tentou chegar a alguns acordos, com a intenção de 
trazer recursos financeiros do governo de Washington. 
Alcançou fraco resultado, e sua viagem provocou 
tensões no ministério, agastando os simpatizantes do 
fascismo. (GORENDER, 2004, p.86). 
 

 

Se havia um segmento da sociedade brasileira no qual uma oposição aos 

Estados Unidos era mais firme, esse segmento seria as Forças Armadas. 
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O aspecto técnico-consumista do americanismo não era 
visto com bons olhos por uma significativa fração do 
oficialato das Forças Armadas Brasileiras. Os militares 
identificavam a produção em massa das indústrias de 
bugigangas dos norte-americanos com os desvarios de 
uma sociedade excessivamente materializada e 
mercantilizada. Naquele momento, o modelo autárquico 
experimentado pela Alemanha nazista era um paradigma 
aparentemente mais adequado para muitos militares 
brasileiros. (TOTA, 2000. p.23) 

 

 

Apesar da aproximação com Roosevelt, Vargas parecia flertar com o nazi-

fascismo. Uma evidência dessa simpatia foi um de seus discursos, conhecido 

como “No Limiar de uma nova Era”. Este discurso deve ser interpretado à luz 

da tomada da França por tropas do Eixo. 

 

[...] pronunciado no encouraçado Minas Gerais a 11 de 
junho de 1940, no qual com veemência atacou 
diretamente os países voltados à adoção dos velhos 
sistemas e fórmulas de liberalismo, ignorando o papel do 
Estado de organizar as forças produtoras. Elogiou as 
nações fortes, convictas de sua superioridade, capazes 
de se impor pela “organização baseada no sentimento de 
Pátria” (FONSECA, 1989, p.281). 

 

 

A repercussão ao discurso foi enorme, no país, bem como no exterior, e 

no dia 29 do mesmo mês, Vargas faria um novo discurso no qual reiterava as 

afirmações do discurso do dia 11, porém acrescentou que não iria se afastar da 

política de cooperação continental. Ambos os discursos visavam, de fato, os 

públicos interno e externo. 

 

[...] Vargas fez elogio ao totalitarismo, procurando, pois, 
justificar internamente o Estado Novo por ele implantado. 
[...] No que se refere ao público externo, Vargas buscava 
destravar as negociações brasileiro-americanas sobre a 
cooperação econômica e militar então em curso. 
Dispunha o Brasil de poucos trunfos. Vargas sentiu que a 
conjuntura criada pela guerra estava propícia e procurou 
forçar o andamento de tais negociações (CERVO & 
BUENO, 1986, p.73). 
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Na visão de outro importante autor, o discurso de 29 de junho era 

diferente àquele apresentado no dia 11 anterior. 

 

Quando se traça um paralelo entre os dois discursos, o 
de 11 e o de 29 de junho observa-se que, apesar das 
declarações prévias de Vargas, há uma mudança. No 
plano da forma, por um lado, já que o tom do discurso é 
mais moderado e, de outro lado, no plano de fundo, pois 
Vargas não volta a seus conceitos “de nova era” e dos 
“povos fortes”. (SEINTEFUS, 1985, p.320) 

 

 

Na prática o discurso de Vargas servia de pressão na obtenção de 

recursos para a construção da usina siderúrgica no país que já era um objetivo 

do governo brasileiro desde sua ascensão ao poder em 1930, e tinha por 

objetivo não apenas ser suporte para o desenvolvimento econômico, e sim 

também por uma questão de soberania nacional, o que levou os militares a se 

engajarem na construção dessa indústria.  

A construção dessa usina já era tratada desde os fins da década de 30 

pelo embaixador alemão no Brasil, Karl Ritter que comunicara a membros do 

governo de Vargas uma proposta da alemã Krupp na instalação de uma 

empresa siderúrgica no país. A aproximação do país com a Alemanha nazista 

irritou o americanófilo e ministro da Relações Exteriores, Osvaldo Aranha que 

não abandonou o cargo apenas para não ceder espaço aos germanófilos. 

Porém, a eclosão da guerra e o conseqüente bloqueio naval dos ingleses, 

bem como o fato de a Krupp concentrar sua produção em materiais bélicos 

impediu que o projeto de construção de uma siderúrgica no Brasil fosse 

concretizada. 

Por outro lado, Aranha já havia iniciado conversações com a empresa 

norte-americana United States Steel em visita aos Estados Unidos em fevereiro 

de 1939. Os americanos haviam demonstrado interesse no projeto, enviando 

inclusive técnicos para uma visita em junho daquele ano. 

Em janeiro de 1940 o governo Vargas foi informado que o comitê 

financeiro da United States Steel não aprovou a participação da empresa na 

construção da indústria siderúrgica no Brasil. Para Vargas, a solução seria a 

obtenção de empréstimos em torno de 15 a 20 milhões de dólares para uma 
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empresa siderúrgica nacional. “Não mais devemos procurar apoio financeiro 

dos capitalistas estrangeiros com o objetivo de associá-los à exploração de 

nossa siderurgia” (Carta de Vargas ao embaixador brasileiro em Washington, 

Carlos Martins, Apud: BANDEIRA, 1978, p.268). 

Em meados de maio daquele ano de 1940, os Estados Unidos se dispõem 

a colaborar com Vargas, porém não no montante solicitado e ainda requerendo 

a participação de uma empresa norte-americana no projeto. 

É nesse contexto de negociação que Vargas pronunciou o já citado 

discurso de 11 de junho no encouraçado Minas Gerais. 

E em setembro de 1940, os Estados Unidos respondem de forma positiva 

a solicitação de empréstimo para a construção de uma usina siderúrgica no 

Brasil por meio de um empréstimo de 20 milhões de dólares do Eximbank.  No 

ano seguinte é constituída a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), 

localizada no município de Volta Redonda. 

Por outro lado, a negociação em torno do empréstimo para a criação da 

CSN, envolveu a concessão de bases aéreas brasileiras no Nordeste para os 

militares norte-americanos, o fornecimento de café, algodão e minerais 

estratégicos, ademais de um estreitamento nas relações entre ambos os 

países, o que era de extrema importância também para os norte-americanos. 

 

O acordo sobre a usina de aço representou, tanto para o 
Brasil como para os Estados Unidos, mais do que uma 
ajuda econômica para acesso aos recursos naturais 
estratégicos para o país. Segundo o Departamento de 
Estado, ele asseguraria por muitos anos uma estreita e 
útil cooperação entre as duas nações, constituindo uma 
barreira econômica contra a Alemanha. A elevação do 
padrão de vida no Brasil e um mercado maior para os 
produtos norte-americanos contavam-se entre outros 
benefícios a longo prazo contemplados por Washington. 
(WIRTH, 1973, p.98) 

 

 

Ainda que a CSN em Volta Redonda ficasse pronta no governo Dutra, se 

tratava da realização de um grande sonho de Vargas no sentido da criação de 

uma indústria de base que corroborasse na industrialização do país, e 

recebesse apoio, principalmente dos empresários. 
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Mas, acima da realização imediata, Volta Redonda 
representou o início de uma nova era industrial. Foi o 
que afirmou Roberto Simonsen em 1942, ao conduzir 
120 industriais paulistas numa peregrinação, às 
instalações da Usina. Ciceroneados por Simonsen e 
Macedo Soares, os industriais cientificaram-se do 
impressionante resultado do planejamento estatal para a 
indústria pesada. O seu preconceito anterior, e talvez 
justificado, contra a indústria estatal foi neutralizado. Sob 
certas circunstâncias – disse-lhes Simonsen – era 
legítima a intervenção do governo através de 
companhias de economia mista (WIRTH, 1973, p.106-
107). 

 

 

O envolvimento do país no conflito não se limitou à concessão de bases 

aéreas no Nordeste em julho de 1941. O ataque a Pearl Harbor em dezembro 

daquele ano levou o país a se solidarizar aos Estados Unidos e após a III 

Conferência de Chanceleres das Repúblicas Americanas em janeiro de 1942, 

Vargas determina o rompimento das relações diplomáticas e comerciais com a 

Alemanha, Itália e Japão. 

Um mês após esse rompimento, navios mercantes brasileiros foram 

torpedeados por submarinos alemães, o que gerou forte apelo popular para 

que o Brasil entrasse no conflito ao lado dos aliados, o que veio a ocorrer em 

agosto de 1942. 

Em junho de 1944, o 1º escalão da Força Expedicionária Brasileira (FEB), 

sob a égide do General Zenóbio da Costa é enviado para combater na Itália. 

Em outubro daquele ano, mais dois escalões são enviados, seguidos do 4º e 5º 

escalões em dezembro e em janeiro do ano seguinte respectivamente, 

superando um efetivo de 25.000 homens. A partir de julho, os soldados 

brasileiros regressam ao país. 

 

Ainda no campo econômico – foco maior deste tópico -, é importante 

destacar os Acordos de Washington de março de 1942, em missão chefiada 

pelo ministro Sousa Costa. Vargas cobrava dos americanos, material bélico e 

equipamentos militares, anteriormente prometidos. A pressão logrou êxito a 

partir do momento em que os americanos passaram a fornecer esses 
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equipamentos, enquanto que os Estados Unidos passariam a adquirir uma 

série de produtos brasileiros. 

 

[...] nos Acordos de Washington ficou definida a compra, 
pelos americanos, da produção de borracha que 
excedesse as necessidades industriais do Brasil; a 
compra de uma cota fixa de café, a preço estável, pondo 
fim a controvérsias nesse setor; a transferência para o 
governo brasileiro da Itabira Iron Company, controlada 
pelo megaempresário Percival Farquhar, e da ferrovia 
Vitória-Minas, numa operação que deu origem à 
Companhia Vale do Rio Doce, destinada ao fornecimento 
de minério de ferro em grande escala. Nos meses 
seguintes, acordos complementares garantiram um fluxo 
permanente de produtos como cacau, algodão, e cristal 
de rocha para os Estados Unidos. De modo geral, a 
importância dos Acordos de Washington para o comércio 
exterior brasileiro foi bastante significativa. Estima-se que 
cerca de 60% das exportações entre 1942 e 1943 
corresponderam a negócio a eles relacionados 
(FAUSTO, 2006. p.111-112) 

 

 

Para um importante economista brasileiro, o alinhamento econômico com 

os norte-americanos no período da guerra refletiu no aumento do fluxo de 

capital privado deste país em detrimento do capital europeu. 

 

Ao período de guerra correspondeu a estagnação do 
total de capitais estrangeiros privados investidos no 
Brasil (algo inferior a US$700 milhões), ocorrendo um 
aumento das inversões norte-americanas, especialmente 
a partir de 1943 (em atividades manufatureiras) e 
redução das inversões européias (ABREU, 1990. p.102). 

 

Ainda no ano de 1942, viria ao país a Missão Cooke visando incentivar a 

industrialização no país (Ver seção 2.4). 

 

Se no plano econômico a aproximação entre Brasil e Estados Unidos foi 

um sucesso, principalmente pela construção da CSN, havia ainda a tentativa 

de influência norte-americana junto à população brasileira, bem como latino-

americana. E a grande solução não viria de órgão do governo norte-americano, 

e sim de um jovem magnata, Nelson Rockfeller que se apoiaria nos meios de 

comunicação para realizar um “bombardeio ideológico” no país.  
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A americanização da nossa sociedade quebraria 
possíveis resistências à aproximação política entre os 
Estados Unidos e o Brasil. A política da Boa Vizinhança 
de Roosevelt era o instrumento de amplo espectro, para 
a execução do plano de americanização. (TOTA, 2000. 
p.19) 

 

 
2.2.2 A “evangelização” norte-americana por meio de  uma agência: A 

criação do The Office of Coordinator of Inter-Ameri can Affairs (OCIAA)  

 

 
Nelson Aldrich Rockfeller, - segundo filho do magnata norte-americano 

John D. Rockfeller da Standard Oil Company - , atuava no braço filantrópico da 

organização, a Fundação Rockfeller, e era um grande entusiasta quanto a uma 

maior aproximação do governo de seu país com a América Latina. 

A Fundação Rockefeller atuava no exterior em países como Guatemala e 

no vizinho México principalmente no combate de doenças como a febre 

amarela e a malária. “Para muitos liberais, intelectuais, democratas, e para a 

própria esquerda dos Estados Unidos, a “diplomacia do dólar” dos Rockefeller 

era preferível à política do big stick do início do século”. (TOTA, 2000. p.45). 

 O dia 14 de junho de 1940 é marcado pela apresentação de uma 

proposta por parte de Rockefeller ao presidente norte-americano Franklin 

Roosevelt, a quem conhecera no período eleitoral, participando inclusive com a 

doação de 25 mil dólares.  

Roosevelt apresenta a proposta à Comissão de Assuntos Americanos em 

um memorando intitulado Hemisphere Economic Policy.  Segundo este 

documento, a forma mais eficiente de combater o totalitarismo na América 

Latina seria a cooperação econômica com os países da região. 

 Essas medidas contemplariam a compra de produtos agrícolas e minerais 

dos países latino-americanos e assim melhorar a condição de vida na região.  
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Do ponto de vista das relações políticas entre EUA e 
América Latina, o governo Roosevelt promoveu 
mudanças na política intervencionista que prevalecera 
desde o final do século XIX. Inaugurou-se, então, a 
política de boa vizinhança, caracterizada pela revogação 
de métodos coercitivos e pela adoção de negociações 
diplomáticas e colaboração econômica e militar. 
(MOURA, 1991, p. 5) 

 

Ademais desta visão oriunda da iniciativa privada, o governo norte-

americano também tratava de firmar posição na questão, e no mesmo ano de 

1940 em uma conjuntura internacional já marcada pelo avanço do nazismo, é 

formada a Comissão Interamericana de Desenvolvimento. Esta comissão tinha 

por objetivo promover as “potencialidades econômicas” dos países latino-

americanos a fim de que esses não se enfraquecessem, o que poderia ser uma 

ameaça também aos Estados Unidos e sua hegemonia na região. 

Porém, a atuação de Rockfeller era aparentemente mais eficiente, objetiva 

e passível de melhores resultados. As idéias de Rockfeller giravam em torno da 

redução de tarifas de produtos importados da América Latina, incentivo a 

investimentos e até uma nova análise da dívida externa desses países. O 

milionário também criticava a atuação nesses países por parte do governo 

norte-americano cujos funcionários, segundo ele, eram desconhecedores da 

realidade desses países. 

Uma importante data na busca da aproximação entre os norte-americanos 

e seus vizinhos latino-americanos foi o 16 de agosto de 1940 quando foi criado 

o Office for Coordination of Commercial and Culture Relationships between the 

Americas, cuja coordenação coube ao próprio Nelson Rockfeller. No ano 

seguinte, em 31 de Julho, a agência passaria a se chamar The Office of the 

Coordinator of Inter-American Affairs (OCIAA). 

 

De acordo com as definições oficiais, esse laboratório 
estratégico recém-criado era um organismo destinado a 
promover a “cooperação interamericana e a 
solidariedade hemisférica”. Na realidade, os programas 
de cooperação e solidariedade hemisférica constituíam 
instrumentos para atingir outros fins, a saber: enfrentar o 
desafio do Eixo no plano internacional e consolidar o 
Estado norte-americano como grande potência. 
(MOURA, 1985, p.21). 
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Essa promoção e este estreitamento aconteceriam principalmente através 

dos meios de comunicação. A agência era composta por três divisões: Divisão 

Comercial e Financeira, Divisão de Comunicações e Divisão de Relações 

Culturais. 

A estabilidade política e social de todo o continente era considerada como 

primordial em sua defesa, e com apenas um ano de atuação, a agência já 

apresentava satisfatórios resultados no campo econômico. 

 

O fluxo do comércio entre os Estados Unidos e a 
América Latina tinha crescido notavelmente. Nesse curto 
período, os empréstimos do Eximbank para os países 
latino-americanos saltaram de 200 milhões de dólares 
para mais de 700 milhões. Os produtos latino-
americanos começaram a ser estocados pelos 
estrategistas estadunindenses. (TOTA, 2000, p.53). 
 
 

Porém, seria por meio dos meios de comunicação, notadamente: cinema 

e rádio – que faziam parte do Departamento de Comunicação - que viriam as 

principais ações da agência. A “venda” do American way of life fazia parte da 

estratégia da agência ao difundir informações positivas sobre os americanos, e 

combater a propaganda do eixo nos países latino-americanos. 

 

O cinema seria a maior forma no estreitamento do relacionamento entre 

Brasil e Estados Unidos, mesmo que um dos primeiros  filmes viesse a 

apresentar grandes falhas.  

Em South American Way (Serenata Tropical), primeiro filme de Carmem 

Miranda nos Estados Unidos, a atriz luso-brasileira canta uma rumba em 

português, enquanto que outra atriz usa castanholas em cenas ambientadas na 

Argentina, onde não há rumba, tampouco castanhola.  

Estava claro que havia a necessidade de um maior conhecimento da 

região por parte daqueles que tinham como objetivo estreitar o relacionamento 

entre americanos e latino-americanos, o que leva a agência de Rockfeller a 

despachar profissionais para fazer pesquisas nos países do continente. 
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A Divisão de cinema tinha por objetivo promover a produção americana 

de filmes, curtas e longas dos Estados Unidos às “outras Américas”; combater 

de todas as formas o cinema produzido pelo Eixo; e principalmente convencer 

as grandes empresas cinematográficas de que não era uma boa política 

distribuir filmes que transmitissem uma má impressão dos Estados Unidos. 

Até o “estouro” de grandes sucessos, outras películas interessantes – ou 

mesmo exóticas - surgiriam. É o caso do documentário Brazilian quartz goes to 

war de 1943, no qual se retratava o Brasil como importante fornecedor desse 

mineral, fundamental na produção de rádios para navios e aviões em um 

período de guerra. Outro exemplo foi o curta educacional sobre a malária 

produzido por Walt Disney, no qual o mosquito transmissor da doença é 

apresentado como wanted, procurado vivo ou morto. 

Um dos maiores nomes a participar das ações da agência através do 

cinema foi o famoso diretor, Orson Welles, de Cidadão Kane. Welles chega ao 

país antes do carnaval de 1942 a fim de produzir: It’s all true. O filme jamais 

seria concluído, a viagem de Welles seria mais conhecida por suas 

aventuranças, incidentes, sem se esquecer do abandono de sua carreira nos 

Estados Unidos.  O projeto representaria um divisor de águas em sua carreira, 

para pior, infelizmente. 

O ponto máximo no que diz respeito à indústria cinematográfica, foi o 

filme, Alô Amigos (Saludos Amigos), produzido pelo estúdio Walt Disney em 

1942. Este curta, com duração de 42 minutos mescla cenas reais com 

animação, e conta inclusive com participação de Walt Disney, fazendo o papel 

dele próprio. 

Alô Amigos conta a estória de uma viagem de personagens de Walt 

Disney, Pato Donald, Mickey e Pateta com desenhistas do estúdio, que partem 

para América Latina a fim de procurar novos personagens.  

O avião pára em diversos países, e chegando ao Rio de Janeiro em pleno 

carnaval, conhecem “Zé Carioca” - personagem brasileiro criado especialmente 

para o filme - que passa a apresentar a cidade do Rio de Janeiro a Donald ao 

som de “Aquarela do Brasil” de Ary Barroso. 

O custo do filme foi inferior a 300 mil dólares, e gerou lucros ao estúdio, 

ademais de três indicações ao Oscar (melhor trilha sonora de filme musical, 

melhor som e melhor canção original por “Saludos Amigos”). 
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Dois anos mais tarde, um outro filme com as mesmas características é 

produzido pelos estúdios de Walt Disney: The Three Caballeros, que em 

português recebeu o nome de: Você já foi à Bahia? 

Nessa oportunidade, Zé Carioca, o Joe Carioca, leva Donald para 

conhecer a Bahia – convite de um presente de aniversário -, onde tem a 

oportunidade de se deliciar com a mulher brasileira, nesta oportunidade, 

representada por Aurora Miranda, irmã de Carmem. 

O filme também obteve indicações ao Oscar, duas: Melhor som e Melhor 

trilha sonora musical, da qual fazem parte músicas de Ary Barroso e Dorival 

Caymmi. 

 

O rádio, por sua vez, se tornou outro meio de comunicação importante 

no estreitamento das relações entre os Estados Unidos e a América Latina, e 

teria um papel fundamental ao propagar o esforço de guerra das repúblicas 

americanas, e barrar a propaganda do eixo. 

Rockfeller chega a pensar em distribuir aparelhos de rádio muito baratos 

para toda a América Latina, não logrando êxito por não ter conseguido interferir 

na indústria de aparelhos. Porém, consegue que grandes emissoras baixem os 

preços por seus serviços em até 50% em nome de uma solidariedade 

continental. Uma dessas emissoras é a importante NBC. 

A habilidade de negociação de Rockfeller ajuda na criação de uma 

aliança entre as rivais NBC e CBS para transmissão de ondas curtas para a 

América Latina. A Hora do Brasil, por exemplo, passa a ceder 5 minutos de sua 

programação para a agência. Havia ainda uma vasta gama de produções 

oriundas dos Estados Unidos que passaram a fazer parte da programação do 

rádio brasileiro. 

Em um programa de rádio norte-americano, favorável à política de boa 

vizinhança, os locutores estimulavam os ouvintes a viajar ao Brasil – inclusive 

enviando um livro de 40 páginas com tudo sobre o país –, ensaiavam 

pequenos cumprimentos em português e se referiam ao país como United 

States of Brazil, a fim de gerar ao ouvinte americano uma idéia de semelhança 

entre ambos os países. 
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A exaltação ao país chegava a absurdos como o de um programa de 

televisão ter dito certa vez que um time de beisebol local tinha uma dívida com 

o Brasil pelo fato da bola do esporte ser produzida com borracha da Amazônia. 

 

Outra arte na qual o intercâmbio entre ambos os países se estreitou 

profundamente foi a música. 

Carmem Miranda e o Bando da Lua – grupo musical que a acompanhou 

em grande parte de sua carreira - desembarcam em maio de 1939 em Nova 

York, antes mesmo da criação da agência de Rockfeller. Seu sucesso na 

música e como principal artista da 20th Century Fox duraria mais de uma 

década. Era a legítima representante da cultura brasileira nos Estados Unidos. 

No início dos anos 40, a música brasileira era conhecida e tocada, 

obviamente o samba era o gênero musical mais conhecido, Ary Barroso era 

quase tão popular nos Estados Unidos quanto no Brasil. A música brasileira se 

destaca em outros gêneros que não o samba, em 1944 o maestro Heitor Villa-

Lobos realiza uma série de apresentações, chegando a reger a orquestra de 

Boston. 

A influência norte-americana no país, criticada por Noel Rosa na década 

de 1930, e pelo compositor Assis Valente com “Good bye! Boy” em 1933, na 

qual criticava a mania da língua inglesa, era coisa do passado. A forte 

influência da música brasileira, em especial o samba, levou o próprio Assis 

Valente em um ar de fascínio com o imperialismo norte-americano a compor 

em 1940 a música “Brasil pandeiro”. 

Mas não era apenas a música a grande vitrine do país, a pintura de 

Portinari também se tornara conhecida acima do Rio Grande, seus quadros 

haviam sido expostos no Museum of Moden Art (MOMA), o Museu de Arte 

Moderna de Nova York no final de 1940, retornando no ano seguinte. 

Rockfeller também estimulava programas para brasileiros migrarem para 

os Estados Unidos a fim de estudar em diversas áreas como engenharia e 

economia. O interesse pelo Brasil resultava também com a chegada de 
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estudantes americanos ao país a partir do final de 1941, um desses estudantes 

era Stanley Stein8.  

Após o fim da segunda guerra mundial o Brasil não era mais interessante 

aos olhos do Tio Sam, não era mais um parceiro comercial importante e 

tampouco as notícias do país eram vinculadas nos Estados Unidos, onde 

sequer foi dado destaque para a queda de Vargas em outubro de 1945.  

A agência passaria a conflitar com muitos outros órgão do governo – 

muitos criados na gestão Roosevelt – face a seu estilo de condução, 

sobrepondo-se a função de outros, e em 1944 é direcionado a um cargo de 

assistente do secretário de Estado, esvaziando assim a agência, que passa a 

perder um maior sentido quando do fim da guerra e a posterior mudança na 

política externa norte-americana.  

Em 1944, o The Office of the Coordinator of Inter-American Affairs 

(OCIAA), passou a chamar-se Office of Inter-American Affairs e em maio de 

1946 seus trabalhos são encerrados pelo presidente Harry Truman. Era o fim 

da chamada fábrica de ideologias. 

 
 

A vitória da estratégia de Rockfeller foi significativa. 
Vitória do programa de “conquista dos corações e 
mentes” dos brasileiros, em vez de submissão militar. Na 
verdade, dupla vitória do OCIAA. Uma sobre os setores 
dos governo americano que tinham como filosofia a 
americanização pela força. E outra sobre as propostas 
nazistas de germanizar a região (TOTA, 2000, p. 181). 

 

 

 

2.3. As relações Brasil-Estados Unidos na segunda m etade dos anos 

40: Da decepção do pós-guerra à Doutrina Truman 

 

A política externa do governo Dutra é considerada como uma continuação 

da política do governo Vargas, ou seja, um alinhamento com os Estados 

Unidos. 

                                                 
8 Stein se tornaria um importante historiador do Brasil, destacam-se seus estudos a respeito da indústria 
manufatureira do algodão, cujas obras mais importantes são: The Brazilian Cotton Manufacture de 1957, 
e Origens e evolução da indústria têxtil no Brasil: 1850-1950, de 1979. 
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Esperava-se que esse alinhamento aos Estados Unidos 
daria ao país algumas vantagens especiais: 1º) a 
manutenção de sua superioridade militar no conjunto da 
América do Sul, advinda da participação na guerra; 2º) 
participação plena nas conversações de paz do pós-
guerra e na construção de uma nova ordem 
internacional. (MOURA, 1991, p.59). 

 

 

A norma para a delegação brasileira nas votações da Organização das 

Nações Unidas (ONU) era a de seguir o voto dos Estados Unidos, em 

recompensa a essa atuação, os Estados Unidos apoiariam a indicação do 

Brasil a uma cadeira não-permanente no Conselho de Segurança da ONU. 

Apesar da importância da indicação, os americanos haviam prometido ao país 

uma cadeira permanente.  

O Brasil consegue um dos 21 assentos para a Conferência de Paris em 

1946 na qual se discutia os problemas do pós-guerra, porém sua atuação seria 

de coadjuvante, o que também ocorre nos tratados de paz com a Alemanha em 

Moscou e em Londres no ano de 1947. 

O Brasil sentiu todo o impacto da influência americana, ao ponto de enviar 

lobistas de grandes empresas norte-americanas – Stardard Oil Company, ITT – 

para defender seus interesses em questões importantes como concessão de 

serviços de telégrafos e radiocomunicações e propriedade de subsolo a serem 

discutidas na Assembléia Constituinte de 1946. Outro retrato dessa influência 

ou até mesmo subserviência ao governo ianque, ocorreria em agosto daquele 

ano. 

 

Em agosto de 1946, o General Eisenhower visitou o Rio 
de Janeiro. Ostentava a auréola de herói, de libertador 
da Europa. O ex-Chanceler Otávio Mangabeira, então 
como Deputado pela UDN, beijou-lhe a mão, 
publicamente, numa atitude espetacular de humildade e 
servilismo, que o Congresso aprovou. (BANDEIRA, 
1978, p. 311) 
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Uma importante personalidade da diplomacia brasileira no período foi 

Osvaldo Aranha que em fevereiro de 1947 foi eleito presidente do Conselho de 

Segurança, presidente da Assembléia Geral Extraordinária em abril, e 

presidente da II Assembléia Geral em setembro do mesmo ano. 

Nesse período, a diplomacia brasileira passava por uma certa crise que 

dizia respeito às divergências entre Osvaldo Aranha e o Chanceler Raul 

Fernandes.  

Fernandes, jurista e chefe do Itamaraty desde 1947, era favorável a um 

forte alinhamento, por acreditar que um conflito entre Leste e Oeste era 

iminente e que o país ganharia mais estando ao lado dos Estados Unidos. 

 

O Chanceler brasileiro, Raul Fernandes, acreditava na 
proximidade da guerra, julgava fracassada a estratégia 
do Governo de Washington, que negociava com a União 
Soviética, na Assembléia Geral da ONU. Ele queria a 
unidade do Ocidente, sob a liderança dos Estados 
Unidos, numa espécie de Santa Aliança, para combater 
o comunismo, e julgava que a linha de concessões 
enfraqueceria sua causa. (BANDEIRA, 1978, p. 313) 

 

 

 Por outro lado, o próprio Osvaldo Aranha, simpatizante dos Estados 

Unidos de longa data, não acreditava na perspectiva de um novo conflito e que 

os americanos haviam relegado o continente americano a segundo plano, 

voltando-se mais para a Europa e Ásia. Aranha chegara a votar a favor da 

União Soviética na ONU, o que desagradava ao Itamaraty. 

  

Por isso ele aconselhava a discrição nos envolvimentos 
brasileiros [...], em contraste com Raul Fernandes, era 
capaz de reconhecer não apenas as reivindicações 
soviéticas de poder como também a busca de 
hegemonia por parte dos Estados Unidos. (MOURA, 
1991, p. 63) 
 
 

 

Para aqueles que acompanhavam as idéias de Aranha, a solidariedade 

brasileira não poderia ser uma servidão aos Estados Unidos, enquanto que o 

Itamaraty pregava um alinhamento sem ressalvas. Com esta política de 

alinhamento com os norte-americanos, o governo Dutra esperava obter os 
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mesmos ganhos econômicos que obtivera durante o governo Vargas na 

primeira metade daquela década. 

Porém, os Estados Unidos e sua política externa estavam mais voltados 

àquelas regiões mais atingidas pela segunda grande guerra, Europa e Ásia, 

ademais de considerarem que sua influência na América era fato consolidado. 

“Nesse contexto, o Brasil fazia parte de um continente onde era pacífica a 

hegemonia norte-americana, e ao qual não necessitava dedicar muitos 

esforços e recursos.” (MOURA, 1991, p.69). 

O ano de 1947 é marcado pelo rompimento das relações diplomáticas 

com a União Soviética e com a assinatura do Tratado Interamericano de 

Assistência Recíproca (TIAR) na Conferência Interamericana do Rio de 

Janeiro. Esse acordo visava a predominância da hegemonia norte-americana 

no continente, bem como de uma orientação anti-soviética.  

Para os norte-americanos, o TIAR era um instrumento importantíssimo à 

segurança do hemisfério ocidental, porém a realidade não era essa, em um 

contexto já marcado pela guerra fria, o interesse dos Estados Unidos era o de 

trazer a sua órbita, inclusive se utlizando de bases destes países. 

 

A conclusão é irrecusável: do ponto de vista dos seus 
principais mentores, o TIAR, desde o seu nascimento, 
era menos um tratado de defesa hemisférica e muito 
mais um canal de articulação político-militar da 
hegemonia norte-americana no continente. (MOURA, 
1991, p. 76) 

 

Uma grande reviravolta da política externa norte-americana viria com a 

promulgação da chamada Doutrina Truman que tinha por objetivo combater o 

avanço do comunismo. Em 12 de março de 1949, o presidente Harry Truman 

anuncia no Congresso um conjunto de medidas no sentido de colaborar 

financeiramente com países ameaçados pelo avanço comunista. Essas 

medidas foram conhecidas como o Ponto IV da Doutrina Truman, a chamada 

“Lei sobre o Desenvolvimento Internacional” que se tornaria mais efetiva a 

partir do primeiro conflito da Guerra Fria, a Guerra da Coréia (1950-53). “Essa 

lei autorizava a formação de comissões mistas dos Estados Unidos com países 

interessados em programas de ajuda técnica e econômica. O Brasil foi um dos 

oito países que acolheram a idéia”. (CAMPOS, 1994, p. 155). É a partir desse 
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contexto internacional que será firmado o acordo da Comissão Mista Brasil-

Estados Unidos (CMBEU). 

 

 

2.4 A missão Cooke 

 

A intensa aproximação entre Brasil e Estados Unidos na década de 40, 

conforme apresentado anteriormente neste capítulo, resultou em um importante 

trabalho conjunto entre ambos os países também no campo econômico, a 

Missão Cooke. 

 

A Missão Cooke foi considerada a primeira tentativa de 
diagnóstico global da economia brasileira e de seus 
problemas dentro de uma perspectiva de promoção de 
desenvolvimento do país. Seu relatório (divulgado 
integralmente apenas em 1948) tinha como objetivo 
“fortalecer a longo alcance todo sistema industrial 
brasileiro” e fazia uma crítica moderada às grandes 
nações. Cooke concluiu que o país dependia 
excessivamente das importações e que essa situação se 
agravara em decorrência das restrições do período de 
guerra. (BRANDI, 1983, p.161) 

 

 

Esta missão focou seus trabalhos em recomendações sobre medidas 

destinadas a melhorar o sistema de transporte e estabelecer um sólido 

desenvolvimento industrial ao país, conforme apresentado em seu relatório:  

 

Os objetivos básicos da Missão foram assim 
esquematizados, em declaração da Casa Branca, de 2 
de setembro de 1942: 
(a) incrementar a produção local de produtos essenciais, 

especialmente daqueles anteriormente importados 
dos Estados Unidos, a fim de economizar praça em 
navios; 

(b) adaptar as indústrias locais ao uso de sucedâneos, 
substituindo fornecimentos habitualmente 
importados; 

(c) conservar e aperfeiçoar os meios de transporte; e 
(d) estabelecer os alicerces para fortalecimento 

duradouro de toda a economia industrial do Brasil. 
(FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 1949, p.16). 
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A missão também contou com a participação de técnicos brasileiros, cuja 

chefia coube ao ex-interventor do Estado de São Paulo, João Alberto Lins de 

Barros. A chefia geral da Missão coube ao engenheiro norte-americano Morris 

L. Cooke, cujo nome foi emprestado à Missão. 

O relatório da Missão foi dividido em monografias, abordando cada uma 

delas assuntos diferenciados, totalizando 19 trabalhos. Cada uma das 19 

monografias está descrita com maiores detalhes no Anexo – I. 

De forma geral, os trabalhos da missão Cooke abordavam questões 

relacionadas à infra-estrutura e à indústria do país, porém, outras questões 

como educação e até mesmo a utilização econômica do rio São Francisco 

também fizeram parte dos trabalhos da Missão. 

A primeira das monografias era relacionada ao diagnóstico do quadro 

econômico do país, e as 18 posteriores focadas em análises setoriais. 

No que diz respeito ao quadro econômico, o relatório apresenta seu 

diagnóstico focado na incipiente indústria do país, apontando os principais 

empecilhos ao seu maior crescimento. 
 

 

Entre os obstáculos que devem ser superados para o 
posterior desenvolvimento das indústrias brasileiras, 
estão os seguintes: 
1) Carência de um adequado sistema de transporte; 
2) Carência de um satisfatório abastecimento interno de 

combustível; 
3) Ausência de uma tradição e fundos nacionais para 

investimentos industriais; 
4) Regulamentação que desestimula e restringe o afluxo 

de capital alienígena; 
5) Regulamentação que restringe o afluxo de 

imigrantes; 
6) Ausência de um sistema adequado de educação 

técnica; 
7) Baixo nível de salários da mão de obra brasileira, que 

reduz a produtividade e restringe o mercado interno; 
8) Ausência de uma organização fabril adaptada à 

produção em larga escala; 
9) Predomínio de uma política de mercados baseada 

em altos preços, baixa circulação e impostos de 
consumo que aumentam os preços; 

10) Perigo de concorrência estrangeira, no após-guerra, 
mediante subsídios ou por meio de dumping. 
(FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 1949, p.24). 
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Segundo o relatório, o contexto da guerra acentuava ainda mais os 

problemas acima apontados, principalmente quanto às dificuldades de 

abastecimento de carvão e petróleo, prejudicando principalmente a indústria e 

os transportes. 

O crescimento da inflação em decorrência da escassez de suprimentos e 

do aumento da circulação de dinheiro no país também foi apresentado como 

preocupante na conjuntura econômica, conforme aponta o relatório da missão. 

As demais 18 monografias abordavam questões relacionadas à indústria, infra-

estrutura e qualificação da mão-de-obra. 

 Para a indústria, havia recomendações a diversos setores: desidratação 

de alimentos para a indústria de alimentação, facilitando assim sua exportação; 

para a indústria têxtil, recomendava-se a melhora no sistema de cultivo do 

algodão; ademais de outras recomendações na indústria de equipamento 

elétrico, química, de polpa e papel e metalúrgica. 

 O setor de infra-estrutura, por sua vez, carecia segundo os trabalhos da 

missão Cooke de uma maior regulamentação, padronização de bitolas do 

sistema ferroviário, de uma adequação no transporte de cargas, ademais de 

um maior desenvolvimento da exploração de carvão e petróleo. 

Os trabalhos da Missão Cooke também consideravam como relevante à 

questão da necessidade de planejamento e financiamento industrial, alertando 

para o fato de que a ausência desse financiamento era um empecilho para o 

seu crescimento, recomendando a criação de um banco de fomento, o que já 

vinha sendo cogitado pelo governo brasileiro e que viria a acontecer apenas 

dez anos mais tarde com o BNDE. É importante frisar que a Missão havia se 

posicionado claramente quanto à forma que o Estado deveria participar desse 

processo de industrialização, conforme recorda um eminente estudioso do 

desenvolvimento industrial do país. 

 

A Missão acreditava que a tarefa básica de industrializar 
o país deveria ser deixada à iniciativa privada, 
dedicando-se o governo brasileiro ao planejamento 
industrial geral, a facilitar o crédito industrial e a 
proporcionar mais ensino técnico. (BAER, 1979, p.27) 
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No que diz respeito à educação e preparo de mão-de-obra, o relatório 

afirmava que a expansão industrial brasileira demandava  uma evolução 

quantitativa e qualitativa de técnicos. Segundo o relatório da missão, o país 

precisava melhorar o seu ensino em quatro níveis: 

 

1)     formação de técnicos; 
2) formação de mão-de-obra especializada e 
contramestres; 
3) melhoria no ensino primário ministrado aos 
trabalhadores; e 
4)    ensino de rudimentos de higienes e artesanato para 
os habitantes dos centros menos desenvolvidos do 
interior (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 1949, p.50). 

 

 

Os trabalhos da missão apontam para algumas melhorias a serem 

apresentadas na melhoria do ensino nacional, principalmente técnico: 

 

1) Providências no sentido de enviar professores e 
engenheiros brasileiros aos Estados Unidos para seguir 
cursos superiores especializados; 
2) Obtenção temporária de bolsas de estudo nos 
Estados Unidos para estudantes brasileiros em cursos 
especializados, inexistentes no Brasil; 
3) Elevação do número de estudantes nas escolas 
técnicas brasileiras;  
4) Ensino técnico ministrado de modo mais amplo, com 
auxílio de professores americanos, através da criação de 
novos cursos; 
5) Melhoria das instalações materiais de ensino, 
mediante novo equipamento de laboratório e publicações 
técnicas não disponíveis no país (FUNDAÇÃO GETÚLIO 
VARGAS, 1949, p.50). 

 

 

Outras duas monografias também apresentavam preocupação com a 

formação técnica do trabalhador brasileiro, com questões que envolvem a 

tradução de livros para o português facilitando a acesso a informações sobre 

administração científica, e a abertura de biblioteca com publicações norte-

americanas no consulado geral. 
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Por fim, é importante destacar que a partir dos trabalhos da Missão 

Cooke, o Brasil decreta a mobilização industrial e econômica, em 28 de 

setembro de 1942, (Decreto nº 4.750) que concedia ao governo – de forma 

virtual – o controle sobre a vida industrial e econômica do país, atuando na 

resolução dos problemas econômicos e no preparo para a economia no 

período de guerra, uma vez que o Brasil havia declarado estado de 

beligerância no mês anterior. 

Este órgão passaria a tomar as medidas que de forma geral estavam 

elencadas nas monografias anteriores. A visão do chefe da Missão Americana, 

Morris L. Cooke foi otimista quanto aos resultados dos trabalhos, conforme 

aponta trecho do próprio relatório. 

 

Os membros da Missão Técnica confiam profundamente 
em que o trabalho realizado em colaboração com seus 
cordiais colegas muito contribuirá para o bem de nossos 
países, durante a guerra. Esperam ainda que suas 
atividades possam, de futuro, ser justificadamente 
consideradas como valiosa contribuição ao progresso e 
bem-estar do povo brasileiro. (FUNDAÇÃO GETÚLIO 
VARGAS, 1949, p.64). 

 

Porém, para Skidmore, houve um abandono das recomendações do 

projeto. 

 

A Missão Técnica Americana contribuiu de maneira 
significativa para o que foi o primeiro levantamento 
sistemático dos recursos brasileiros, ainda que as 
recomendações da Missão para a assistência americana 
no após-guerra não fossem seguidas. (SKIDMORE, 
1976, p.68) 

 

É importante destacar que a participação norte-americana na missão 

Cooke se limita à colaboração nos estudos técnicos, bem como no intercâmbio 

de experiências conforme apresentado em algumas monografias no Anexo – I. 

Não havia maiores intenções no financiamento por parte do governo 

norte-americano, ou mesmo de instituições como o  Export and Import Bank of 

the United States (Eximbank), esta missão teve por fim uma importância na 

análise dos problemas do país, não levando a cabo projetos como seria a 

CMBEU. 
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O papel desempenhado pela Missão Cooke foi mais o de 
esclarecer os problemas do desenvolvimento 
(especialmente o da industrialização) com que o Brasil 
se defrontava na época, do que o de conduzir, de 
imediato, a um planejamento em grande escala. (BAER, 
1979, p.28) 

 

 

 

2.5 A missão Abbink 

 

Em 1948 foi constituída a Comissão Mista Brasileiro-Americana de 

Estudos Econômicos, também conhecida como Missão Abbink uma vez que a 

seção norte-americana era chefiada por John Abbink. O comando da seção 

brasileira coube ao economista Octávio Gouveia de Bulhões. 

O objetivo dessa missão era o de retomar a cooperação econômica 

estabelecida na Missão Cooke, e de analisar os fatores que dificultavam ou 

retardavam o desenvolvimento econômico do Brasil. 

A Missão Abbink focou seus trabalhos na análise dos problemas 

econômicos e financeiros e seu relatório final contribuiu para atividades 

relacionadas ao planejamento econômico, destacadamente sobre os 

problemas do balanço de pagamentos e na execução de medidas visando a 

estabilidade econômica com o intuito principalmente de propiciar a absorção de 

capitais externos. 

O relatório final desta missão foi divulgado em 07 de fevereiro de 1949 e é 

dividido em três partes, sendo que a primeira trata dos problemas econômicos 

gerais do país; o segundo dos problemas inerentes aos principais setores da 

economia brasileira; e por fim, o terceiro trata das dificuldades de 

financiamento de um programa de desenvolvimento econômico no país. 

Na primeira parte, que diz respeito aos problemas econômicos, o relatório 

aponta para problemas estruturais e conjunturais do país. 

No que diz respeito aos problemas estruturais, o relatório apresenta 

alguns problemas básicos, como: 

 

a)  Inexistência de um mercado unificado; 

b) Dependência do mercado externo; 
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c) Elevada taxa de crescimento populacional; 

d) Carência de suprimentos internos de energia; 

e) Baixa produtividade geral; 

f) Diferenças de produtividade e salários entre várias regiões e entre 

agricultura e indústria. 

 

Quanto aos problemas conjunturais da economia brasileira, o relatório 

apresenta os seguintes problemas: 

a) Dificuldade de combater surtos inflacionários, principalmente no 

período recente, marcado pela dificuldade de a produção de alimentos 

acompanhar a demanda por produtos face à forte elevação dessa demanda 

após o crescimento industrial; 

b) Dificuldade de manter importações de áreas de moedas escassas; 

c) Inexistência de um mercado de capitais desenvolvido, o que facilitaria o 

financiamento público através da emissão de títulos, em vez de se ampliar a 

base monetária. 

 

No que diz respeito ao item 2 do relatório, sobre os principais setores da 

economia brasileira, o relatório apresenta recomendações sobre agricultura, 

indústria, transportes, combustíveis e energia, mineração, mão-de-obra e bem 

estar público. Estas recomendações podem ser observadas com mais detalhes 

no ANEXO – II. 

 

Quanto às necessidades de financiamento, conforme o relatório da 

Missão Abbink, pode-se destacar os seguintes aspectos: 

 

a) Tributação: Recomenda-se a criação de novas fontes de arrecadação a 

fim de que possa haver recursos disponíveis para “despesas de 

desenvolvimento”.  

b) Desenvolvimento do mercado de títulos públicos: O desenvolvimento 

de um mercado de títulos públicos era de extrema importância. 

O mercado de títulos traria uma fonte de recursos financeiros ao país sem 

que houvesse uma pressão inflacionária, como no caso da emissão de moeda. 
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c) Desenvolvimento do mercado de títulos privados: O desenvolvimento 

deste mercado - ainda menos desenvolvido que o mercado de títulos públicos - 

era fundamental para a captação de recursos por parte de empresas nacionais. 

d) Atuação do sistema bancário: Propõe-se o estabelecimento de 

empréstimos de longo e médio prazos, uma vez que grande parte dos 

empréstimos era de curto prazo, precisando de renovações periódicas, 

tornando-se mais onerosos; 

e) Financiamento das despesas em moeda estrangeira: Segundo o 

relatório, havia quatro meios para o país financiar suas despesas no exterior 

para a aquisição principalmente de bens de capital: o uso de cambiais 

disponíveis; aumento das exportações e diminuição da importação de bens 

não-essenciais, aumentando assim as cambiais disponíveis; atrair maior fluxo 

de investimentos diretos feitos por companhias estrangeiras; e estabelecer 

bases satisfatórias para a realização de investimentos por parte de instituições 

inversoras internacionais. 

 

Os trabalhos da Missão Abbink viriam a “inspirar” as idéias do Plano 

SALTE, elaborado em 1948 durante o governo Dutra. Este plano pode ser 

considerado como a primeira tentativa de planejamento econômico no Brasil, 

sendo coordenado pelo Departamento Administrativo do Serviço Público 

(DASP), e priorizava as áreas de saúde, alimentação, transporte e energia 

(origem da sigla SALTE). O Plano Salte foi aprovado apenas em 1950 e 

abandonado no ano seguinte. 

Conforme já mencionado no capítulo I do presente trabalho, a ausência de 

fontes de financiamento ao plano foi a principal razão de seu abandono. 

  

Outro aspecto importante gerado a partir do trabalho da Missão Abbink foi 

ao crescimento do debate interno a respeito do desenvolvimento econômico 

brasileiro. As críticas ao relatório da Missão Abbink partiam do próprio chefe da 

seção brasileira, Octávio de Gouveia Bulhões, principalmente no que concerne 

à intervenção estatal na economia, da qual era um defensor “apenas” por 

necessidade ao desenvolvimento econômico. 
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A necessidade de intervenção do Estado para corrigir ou 
suprir fraquezas dos empreendedores particulares não 
permite concluir que a iniciativa particular seja decadente 
e deva dar lugar à iniciativa estatal [...] Por outro lado, 
devemos reconhecer a existência de obstáculos à 
expansão econômica, em nosso país. Justifica-se, por 
isso, a atuação de nosso Governo nalguns [sic] 
empreendimentos que noutros países foram iniciados e 
desenvolvidos por iniciativa particular. (BULHÕES, 1950, 
p.7) 

 

 

Por outro lado, a própria atuação de Bulhões e da Missão como um todo 

foi criticada por opositores por serem influenciados por ideais liberais, 

principalmente no que concerne à adoção de medidas financeiras ortodoxas. 

 

O relatório refletia os pontos-de-vista fortemente 
neoliberais dos seus dois chefes, Bulhões e Abbink. 
Negligenciava grandemente a área manufatureira e se 
decidia a favor de medidas financeiras e fiscais 
ortodoxas [...] (SKIDMORE, 1976, p.100). 
 
Na definição de uma estratégia para o desenvolvimento 
econômico, a Missão Abbink partiu do suposto de que a 
economia brasileira se encontrava em situação de pleno 
emprego; as suas propostas se concentraram em 
medidas financeiras e fiscais de nítida feição ortodoxa – 
a adoção de uma firme política de contenção de crédito, 
com exceção da agricultura, de contenção salarial e de 
corte nos gastos públicos (DRAIBE, 2004, p.140). 

 

 

Um importante aspecto a se destacar a respeito dos trabalhos da Missão 

Abbink diz respeito à importância do capital estrangeiro privado para a 

economia brasileira. 

 

Os trabalhos da Missão Abbink foram os que mais 
aprofundaram a questão da atração do capital privado 
estrangeiro, dentro de uma perspectiva de estímulo à 
sua participação na economia nacional. São sugeridas, 
nesse sentido, algumas medidas, como, por exemplo, a 
eliminação dos últimos vestígios de bitributação na 
legislação de países exportadores de capitais 
(BIELSCHOWSKY, 1996, p.360). 
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Outro importante autor, Moniz Bandeira, também destaca a importância 

de atração de capital e questões de infra-estrutura. 

 

O Relatório Abbink, como se tornou conhecido salientava 
as deficiências existentes nos setores de energia e de 
transporte, apontava a necessidade de reestruturar o 
mercado interno de capitais e recomendava a política de 
restrição de crédito. (BANDEIRA, 1978, p.317) 

 

 

Ademais das recomendações propostas pela missão Abbink, seu relatório 

foi de extrema importância no debate econômico brasileiro, conforme apontado 

anteriormente e mencionado por Skidmore. 

 

A publicação do relatório Abbink estimulou as críticas de 
um grupo de jovens economistas que vinham de editar 
um jornal econômico para a Confederação Nacional da 
Indústria, no Rio de Janeiro. Eles discutiam as bases 
teóricas do relatório, especialmente a presunção de que 
a inflação num país subdesenvolvido, como o Brasil, era 
necessariamente o resultado de uma tentativa de 
“superutilização” dos recursos disponíveis. Sugeriam 
uma alternativa na interpretação, levando em conta as 
diversas condições das economias subdesenvolvidas, 
nas quais o desemprego disfarçado poderia coincidir 
com a elevação dos preços [...] Estes críticos 
anteciparam-se à versão primitiva da teoria 
“estruturalista” [...] Este debate foi uma abertura para a 
subseqüente controvérsia sobre desenvolvimento 
econômico, entre os “monetaristas” e os “estruturalistas” 
(SKIDMORE, 1976, p.100-101). 
 
 

As observações de Lourdes Sola (1998), a respeito da Missão Abbink 

apresentam questões relevantes no debate econômico daquele período e no 

decênio seguinte como a forma de acumulação do capital no país e a entrada 

de capital estrangeiro. 

 
 
A missão Abbink representou um ponto de inflexão em 
mais de um sentido. Em termos de política econômica 
stricto sensu, pode-ser ver nela, como fazem os 
economistas, um testemunho oficial da mudança nas 
prioridades dos Estados Unidos em relação ao Brasil. 
Seus principais traços já foram mencionados: ênfase nas 
condições de mobilização da poupança interna para 
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financiar o desenvolvimento brasileiro, políticas 
antiinflacionárias “ortodoxas” e remoção dos obstáculos 
legais restantes à entrada do capital privado norte-
americano (SOLA, 1998, p.87). 
 
 
 
 

2.6 A Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (CMBEU) 

 

O acordo que constituiu a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos foi 

celebrado em 19 de dezembro de 1950, conforme já mencionado neste 

trabalho, sendo que os trabalhos da Comissão se iniciaram em 19 de julho do 

ano seguinte. 

Conforme mencionado na seção 2.3, o discurso de posse de Harry 

Truman e seu ponto IV representava uma mudança na política externa em 

relação à América Latina e uma maior aproximação com o Brasil, 

principalmente com o início do conflito na Coréia (1950-53). 

 

Dessa forma, a Comissão Mista trará embutida, desde o 
início, uma ambigüidade. Os norte-americanos tinham 
em mira um esforço de investimento infra-estrutural, no 
espírito do que estava propondo a outros países 
desenvolvidos o BIRD, ao passo que o governo de 
Vargas pretendia tirar partido da nova conjuntura para 
obter dos Estados Unidos uma ajuda mais abrangente e 
flexível. (FURTADO, 1997, p.266) 

 

A reivindicação de financiamento para investimentos em infra-estrutura e 

indústria por parte do governo brasileiro junto aos Estados Unidos havia 

acontecido em abril de 1950 quando da reunião de embaixadores americanos 

no Rio de Janeiro, nesta oportunidade, o embaixador brasileiro, Raul 

Fernandes propôs a criação de uma Comissão Mista Brasil-Estados Unidos 

que vincularia uma assistência técnica e um amplo programa de investimentos. 

A resposta formal dos Estados Unidos viria apenas em dezembro daquele ano, 

quando já se sabia da vitória de Vargas no pleito de outubro e João Neves da 

Fontoura - conhecido por suas atitudes pró-americanas -, estava confirmado 

como Ministro das Relações Exteriores. “Este começou a participar das 

negociações a partir de novembro, nos últimos dois meses do governo Dutra” 

(CAMPOS, 1994, p.156). 
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No dia de sua posse, 31 de janeiro de 1951, Vargas se reúne com o 

embaixador norte-americano Herschell Johnson e com Nelson Rockfeller, 

representante dos Estados Unidos no evento e as conversações resultam no 

propósito de acelerar a instalação da CMBEU. 

Em fevereiro, o subsecretário de Estado dos Estados Unidos, Edward 

Miller se reúne com Neves da Fontoura no Brasil a fim de estabelecer as 

condições da cooperação que constariam nos trabalhos da CMBEU. A partir 

desse encontro, os norte-americanos anunciam US$ 250 milhões de dólares 

para o programa. Porém, o ministro da fazenda Horácio Lafer pede uma 

ampliação nos recursos para US$ 500 milhões, cifra essa considerada muito 

alta por parte de Miller. 

 

Aparentemente Vargas decidiu forçar um pouco mais a 
negociação e João Neves comunicou a Miller que o 
presidente “considerou aquela cifra não como limite, mas 
como início de financiamento”. Dentro do espírito de 
cooperação recíproca, ficou acertado ainda que o 
Governo brasileiro facilitaria as exportações de matérias-
primas de interesse estratégico, em particular o 
manganês de Urucum e do Amapá.  (VIANNA, 1987, 
p.39).  

 

 

Em março daquele ano, quando da IV Reunião Consultiva de Chanceleres 

das Repúblicas Americanas em Washington, João Neves da Fontoura 

consegue um acréscimo de US$ 50 milhões, totalizando assim US$ 300 

milhões. Vargas aceita a proposta ainda que sugerisse que se insistisse em 

esforços para seu aumento. 

Conforme já mencionado no início desta seção, a CMBEU foi instalada em 

19 de julho de 1951, embora sua assinatura tenha sido apenas em setembro 

em viagem de Lafer aos Estados Unidos. 

 

Os trabalhos da Comissão foram conduzidos por técnicos brasileiros e 

norte-americanos, e de forma lacônica o objetivo da CMBEU conforme descrito 

no seu documento oficial - o relatório geral -, era o seguinte: 

 

 



 96 

 

[...] promover o desenvolvimento econômico do Brasil, 
tendo em vista, particularmente, a formulação de planos 
de investimento destinados a vencer as deficiências em 
transporte e energia – a Comissão Mista elaborou 
quarenta e um minuciosos projetos.  (COMISSÃO MISTA 
BRASIL-ESTADOS UNIDOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, Relatório Geral – 
TOMO I, 1954, p.11).  

 

 

No que diz respeito à forma com que este objetivo pudesse ser atingido 

de maneira sustentável, sem que gerasse problemas aos fundamentos 

macroeconômicos da economia brasileira, destaca-se o seguinte texto, também 

do relatório: 

 

O programa estabelecido foi ajustado quer aos limites 
impostos pela disponibilidade previsível de 
financiamentos externo e interno, quer à necessidade de 
evitar desaconselháveis pressões inflacionárias ou 
futuras sobrecargas no balanço de pagamentos do 
Brasil.  (COMISSÃO MISTA BRASIL-ESTADOS UNIDOS 
PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, Relatório 
Geral – TOMO I, 1954, p.11).  

 

O custo dos 41 projetos elaborados pela CMBEU, na base de preços 

vigentes no Brasil e nos países estrangeiros no primeiro semestre de 1953, 

totalizaria Cr$ 21,9 bilhões, sendo Cr$ 7,9 bilhões correspondentes a cerca de 

US$ 390 milhões em moeda estrangeira. 

O financiamento dos recursos em moeda nacional, caberia ao Governo 

federal, aos estados e ao capital privado. Quanto aos recursos em moeda 

estrangeira, esses deveriam ser obtidos através de empréstimos junto ao 

Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e ao Export 

and Import Bank of the United States (Eximbank), Banco de Exportação e 

Importação dos Estados Unidos. 

A disposição norte-americana no sentido de financiar projetos de 

desenvolvimento econômico no país por meio dos trabalhos da CMBEU - 

diferentemente de missões anteriores - representa um novo marco na história 

do desenvolvimento econômico brasileiro, conforme apresentado na obra de 

Malan et alli. 
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Em primeiro lugar, conforme vimos no Capítulo I [refere-
se à obra citada], a decisão de criar a comissão, nos 
termos referidos, constituiu uma drástica – embora 
temporária – mudança em relação à posição oficial norte-
americana desde o pós-guerra. Em segundo, porque 
apresentou talvez o mais abrangente diagnóstico 
contemporâneo sobre a economia brasileira em seu 
conjunto, com análises particularmente interessantes não 
dogmáticas sobre os problemas recorrentes de inflação 
e, especialmente, do desequilíbrio do balanço de 
pagamentos. Em terceiro, porque de suas análises de 
projetos – e em parte da necessidade de administrar o 
financiamento externo esperado através de uma 
instituição “independente” da burocracia convencional – 
surgiu a idéia da criação do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico, que viria a desempenhar 
um papel fundamental – que se projeta até o presente – 
na diversificação da estrutura industrial e na expansão 
da infra-estrutura produtiva da economia brasileira 
(MALAN et alii, 1977, p. 62). 

 

Os projetos da CMBEU eram direcionados à infra-estrutura e visavam 

eliminar gargalos ao desenvolvimento econômico. A distribuição desses 

projetos quanto aos segmentos econômicos era o seguinte: 

 

Tabela 2.1 

Projetos da CMBEU conforme setor econômico 

(Em milhares de US$ e Cr$) 

 

Custo dos projetos 
Setor 

Número 
de 

projetos US$ Cr$ 

Estradas de Ferro 17 150 544 7 720 229 

Energia Elétrica 9 130 176 4 601 011 

Estradas de Rodagem 2 6 661 - 

Portos 4 37 812 540 117 

Navegação 4 29 147 606 325 

Agricultura 3 27 125 206 000 

Indústria 2 13 860 392 000 

Total  41 395 325 14 065 682 

Fonte: COMISSÃO MISTA BRASIL ESTADOS-UNIDOS, Relatório Geral – 
TOMO – II, 1954, quadro I. 
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Conforme demonstra a Tabela 2.1, os setores de estradas de ferro e de 

energia elétrica detinham 26 dos 41 projetos e eram responsáveis por mais de 

70% dos recursos em moeda estrangeira e quase 90% dos recursos em 

cruzeiros. 

Outro aspecto importante dos trabalhos da CMBEU foi ter proporcionado a 

técnicos brasileiros a oportunidade de treinamento em universidades e 

corporações norte-americanas.  

A seção brasileira da CMBEU foi presidida pelo engenheiro gaúcho Ari 

Frederico Torres - conforme nomeação do ministro da fazenda, Horácio Lafer-, 

e era assessorado por quatro conselheiros técnicos e um conselheiro 

econômico. 

 

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. O conselheiro 
financeiro era Victor Bouças, presidente do Conselho 
Técnico de Economia e Finanças, veterano da 
Conferência de Bretton Woods, e paciente negociador 
dos inúmeros contenciosos com portadores de títulos 
brasileiros. O secretário-executivo era Vítor 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, fui designado conselheiro econômico 
(CAMPOS, 1994, p.159).  

 

 

A seção norte-americana, por sua vez, estava sob a égide do embaixador 

Merwin L. Bohan9, assessorado por assistentes especiais e peritos para 

trabalhos específicos. Em outubro de 1951, Bohan foi substituído pelo 

economista do Banco Mundial, J. Burke Knapp, que permaneceria no cargo até 

agosto de 1952. Todas as atividades administrativas da Comissão eram 

conduzidas por um Secretário-Geral.  

 
                                                 
9 A título de informação, a nomeação do chefe da seção americana da CMBEU havia ficado a cargo do 
Banco Mundial que por meio de seu presidente, Eugene Black,  nomeou o corretor da Bolsa de Nova 
York, Francis Trulow. Trulow  havia participado das negociações ao lado de  Edward Miller, porém, 
faleceu durante a viagem de navio entre Nova York e Rio de Janeiro e foi substituído por Bohan. 
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Diferentemente das duas missões anteriores – Cooke e Abbink-, a 

CMBEU visava obter resultados mais práticos no campo da cooperação 

econômica entre os dois países. Esse maior envolvimento norte-americano se 

devia ao conhecido Ponto IV da Doutrina Truman, a “Lei sobre o 

Desenvolvimento Internacional”, parte da Lei nº 535 do 81º Congresso dos 

Estados Unidos da América.  

 

O trabalho anterior das Missões Cooke e Abbink havia 
contribuído para esclarecer a natureza essencial dos 
problemas econômicos do Brasil, indicando 
desequilíbrios estruturais surgidos no curso do 
desenvolvimento e demarcando os campos de 
investimentos onde mais urgia ação completa e imediata. 
O trabalho dessas missões, entretanto, não ultrapassou 
o estágio de investigação e análise. (COMISSÃO MISTA 
BRASIL-ESTADOS UNIDOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, Relatório Geral – 
TOMO I, 1954, p.20-21).  

 

 

Inseridos no contexto do Ponto IV da Doutrina Truman, os governos 

brasileiro e norte-americano estavam convencidos de que os empréstimos de 

recursos por parte de instituições multilaterais como Eximbank e BIRD em 

projetos cujos objetivos eliminariam gargalos em setores básicos da economia 

brasileira, iriam gerar um grande progresso e viabilizariam maiores inversões 

de capital privado, nacional e estrangeiro. “Tratava-se de um claro exemplo em 

que capitais públicos e privados tinham função complementar e não 

antagônica.” (COMISSÃO MISTA BRASIL-ESTADOS UNIDOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, Relatório Geral – Tomo I, 1954, p. 20). 

A respeito do resultado na mudança de atitude do governo norte-

americano no sentido de corroborar para o desenvolvimento econômico, é 

importante que seja citada a visão de Lourdes Sola (1998). 

 

A mudança na atitude do governo dos Estados Unidos 
reflete-se nas diretrizes gerais que orientaram o trabalho 
da Comissão e em sua abordagem da política de 
desenvolvimento. Eram elas: a) a prioridade comparativa 
atribuída à meta de crescimento acelerado, a ser atingida 
pelos “esforços conjuntos dos governos do Brasil e dos 
Estados Unidos”; e b) o papel decisivo a ser 
desempenhado pelo setor público no investimento de 
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infra-estrutura, condição indispensável para a criação de 
novas oportunidades de investimento para o capital 
privado nacional ou estrangeiro.  (SOLA, 1998 p.102)  

 

 

Quanto à utilização dos recursos públicos a serem utilizados nos projetos 

da CMBEU, se por um lado os recursos externos caberiam a instituições como 

o BIRD e o Eximbank, os empréstimos em cruzeiros deveriam ser 

administrados por uma instituição com o propósito de financiar o plano nacional 

de aparelhamento.  

Esta instituição ainda não existia quando do início dos trabalhos da 

CMBEU, e foi criada apenas em fevereiro de 1952 denominando-se Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE). A criação desta instituição 

será apresentada em tópico posterior deste trabalho.  

 

 

2.6.1 Diagnóstico da CMBEU para a economia brasilei ra 

 

Os diagnósticos da CMBEU para a economia brasileira se dividem em 4 

pontos: Surto recente da renda e do produto e seus determinantes a longo 

termo; avanços e retardos da economia brasileira; o problema da inflação; e o 

balanço de pagamentos. 

 

a) Surto recente da renda e do produto e seus determinantes a longo 

termo 

 

O produto nacional bruto brasileiro em 1951 era em números redondos de 

Cr$ 287 bilhões, cerca de US$ 9,6 bilhões10. Esse número do produto nacional 

bruto brasileiro era praticamente sete vezes maior quando comparado a 1939, 

quando se auferiu um produto de Cr$ 41 bilhões. 

Os diagnósticos da CMBEU quanto ao crescimento apontam que esse 

significativo crescimento se deveu em grande parte ao aumento no nível geral 

                                                 
10 Adota-se a taxa de Cr$ 30,00 por US$ - a mesma utilizada no relatório geral da CMBEU - por melhor 
refletir o nível relativo de preços no ano de 1951, no Brasil e no exterior, do que a taxa oficial. 
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de preços, em termos reais estima-se que o produto nacional bruto tenha 

crescido 66% entre 1939 e 1951. 

Ao analisar a renda real total do período acima mencionado, observa-se 

um crescimento de 92%, superior ao aumento do produto real total de 66%. 

 

A razão dessa discrepância está em que, em repetidas 
ocasiões durante o período 1939 e 1951, e mais 
particularmente entre 1949 e 1951, as relações de troca 
do Brasil melhoraram substancialmente, em outras 
palavras, os preços dos principais produtos exportados 
pelo país se alteraram em proporção maior que os das 
importações, possibilitando destarte ao Brasil importar 
maior volume de mercadorias e serviços em troca de 
dado volume de exportações. (COMISSÃO MISTA 
BRASIL-ESTADOS UNIDOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, Relatório Geral – 
TOMO I, 1954, p.26).  

 

Neste mesmo período, a população brasileira aumentou cerca de 32%, 

logo o crescimento do produto per capita foi de 26%, enquanto que a renda real 

per capita evoluiu positivamente em 45%. 

Ao analisar as taxas de crescimento a partir de uma média anual, pode-se 

concluir que as taxas foram elevadas. O produto real total cresceu a uma 

média anual de 4,3% e 1,9% per capita. A renda real total por sua vez cresceu 

a uma taxa média anual de 5,6%, e 3,1% per capita. 

. 
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Gráfico 2.1 

Evolução do produto real total, renda real total, p roduto real per 

capita, e renda real per capita (1939-1951) 

1939 = 100 
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          Fonte: COMISSÃO MISTA BRASIL ESTADOS-UNIDOS, Relatório Geral – TOMO– I, 1954, p.27. 

 

 

Conforme observado no gráfico anterior, houve um significativo aumento 

do produto real a partir do ano de 1946. Esse crescimento é rebento do 

aumento significativo de investimentos, conforme Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2 
 

Produto Nacional Bruto, Capitalização Bruta e Líqui da 

 em anos selecionados entre 1939-1951 

(Em bilhões de cruzeiros) 

 

 1939 1947 1948 1949 1950 1951 

1.Investimentos públicos brutos   1,1   3,8  5,4   7,6 10,0  9,6 

2. Investimentos privados brutos   5,0 20,0 19,1 23,9 28,2 42,2 

    Bens diversos e de produção   2,7 11,8 12,0 13,6 15,9 21,9 

    Novas construções   1,0   9,4  8,8   9,3 10,0 13,6 

    Inversão em estoques   1,3   -1,2 -1,7   1,0   2,3   6,7 

3. Total do investimento nacional bruto 

(1+2) 
  6,1 23,8 24,5 31,5 38,2 51,8 

4. Menos depreciação   -2,3  -9,4 -10,5  -12,4 -13,4  -14,9 

5. Investimento nacional líquido   3,8 14,4 14,0 19,1  24,8 36,9 

6. Investimento líquido ou (-) 

investimento no exterior 
  0,6 -2,8  -0,8 -2,1  -2,2 -6,9 

7. Produto nacional bruto 41,2 160,1  181,7 208,4  244,7 287,3 

% do investimento nacional bruto em 

relação ao produto nacional bruto 
14,8 14,9 13,5 15,1 16,6 18,0 

Fonte: COMISSÃO MISTA BRASIL ESTADOS-UNIDOS, Relatório Geral – TOMO– I,  1954, 
p.28. 

 

A Tabela 2.2 aponta que os investimentos privados são os maiores 

responsáveis pelo aumento do total de investimentos, respondendo por mais 

de 75% nos anos analisados, à exceção do ano de 1950. Os dados acima 

ainda apontam que cerca de 50% desses investimentos privados são 

destinados à aquisição de bens de equipamento. 

Esse incremento de formação de capital tem sido financiado pela 

liquidação de poupanças anteriores mantidas em forma de reservas cambiais, 

bem como de atrasados comerciais. 

 

Ainda sobre o crescimento do produto real da economia brasileira, os 

trabalhos da CMBEU apresentam outros fatores que corroboram para esse 

crescimento, conforme segue: 
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1) Evolução do espírito de empresa em decorrência de uma crescente 

expansão de vigorosos empresários industriais nas principais cidades do país; 

2) A modernização de métodos agrícolas principalmente por ser um 

importante supridor de alimentos para as cidades, marcadas pelo crescimento 

industrial; 

3) Um aumento da conscientização por parte do governo e do público das 

necessidades e problemas do desenvolvimento econômico. 

 

 

b) Avanços e retardos da economia brasileira 

 

Para este segundo item do relatório, os técnicos da CMBEU demonstram 

preocupação com a disparidade econômica entre as regiões do país, 

diferenças essas que cresceram significativamente nos últimos 14 anos. 

 

 

Estimativas indicam que o crescimento do produto real 
per capita no centro econômico do Brasil, que 
compreende os Estados do Rio, Espírito Santo, Minas 
Gerais, São Paulo, Paraná, e o Distrito Federal, foi de 
50% entre 1939 e 1952, duas vezes maior que a taxa 
nacional correspondente. Isto deve ser comparado com 
um acréscimo de cerca de 15% na região pioneira de 
Mato Grosso e Goiás, de 8% a 10% nos Estados 
meridionais, e de 4% nos Estados nordestinos (incluindo 
Bahia e Sergipe). O produto real per capita pouco ou 
nada subiu na região Amazônica. (COMISSÃO MISTA 
BRASIL-ESTADOS UNIDOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, Relatório Geral – 
TOMO I, 1954, p.43).  

 

 

Essa preocupação com as regiões mais desiguais do país seria refletida 

na distribuição dos projetos da CMBEU. 
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c) O problema da inflação 

 

Segundo os trabalhos da CMBEU, desde 1939, o crescimento 

relativamente rápido dos setores-chave da economia brasileira se processou 

dentro de uma conjuntura de inflação sem precedentes em nossa história. 

“Para a Comissão, este fenômeno foi em parte reflexo do crescimento 

econômico e dos desajustamentos que o acompanharam, mas espelha 

também a influência das pressões inflacionárias mundiais originárias da guerra” 

(MALAN et alii, 1977, p. 70). 

Estima-se que entre 1939 e 1952 o nível geral de preços no atacado tem 

crescido cerca de 400%, enquanto que apenas para os produtos agrícolas esse 

crescimento foi em torno de 500%. 

Para a CMBEU, fatores externos e internos contribuem para o aumento geral dos 

preços. No que diz respeito aos fatores externos, o relatório aponta para o crescimento 

do superávit do balanço de pagamentos nos anos de guerra, o que resultou em um 

aumento na circulação de moeda. 

 

De 1939 a 1946 obteve o Brasil contínuo superávit em 
seu balanço internacional de pagamentos. Em outras 
palavras, o país exportou mercadorias e serviços 
grandemente em excesso do que importou – ocorrência 
que se deve, de um lado, à forte procura no exterior de 
mercadorias brasileiras, inclusive muitos produtos 
estratégicos e, de outro, à drástica redução nas 
importações brasileiras, resultante da conversão à 
produção de guerra dos principais supridores do Brasil, 
do bloqueio, da escassez de espaço marítimo e do 
perigo submarino. A existência desse superávit na 
balança de pagamento é indicação de que a inflação 
recebeu considerável impulso proveniente de fatores 
externos, pelo menos até 1947. (COMISSÃO MISTA 
BRASIL-ESTADOS UNIDOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, Relatório Geral – 
TOMO I, 1954, p.76).  

 

 

No que diz respeito aos fatores internos que contribuem para a inflação, o 

relatório aponta para os déficits orçamentários e a expansão monetária. 

Segundo os trabalhos da CMBEU, o ano de 1951 foi o único desde 1939 

em que as receitas conjuntas do Governo Federal, dos estados e municípios 

superaram as despesas (Vide Tabela 1.7). 
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No que diz respeito à expansão monetária, esta é uma decorrência do 

aumento dos créditos concedidos pelo conjunto do sistema bancário. Apenas a 

título de informação, na comparação entre os anos de 1952 e 1951, observa-se 

um aumento de cerca de 20% do total de crédito concedido pelo sistema 

bancário. 

 
 

d) O Balanço de pagamentos 

 

Os técnicos da CMBEU apresentam a análise do balanço de pagamentos 

a partir de duas fases. 

A primeira fase compreende os anos de 1939-46 e foi marcada por saldos 

positivos em transações correntes e aumento das reservas face aos ganhos do 

país no período de guerra. 

 Porém, na segunda fase, que compreende os anos de 1947-52, o 

balanço de pagamentos do Brasil passa a registrar fortes déficits, acarretando 

em perdas de reservas cambiais acumuladas no período anterior. 

 

A segunda fase (1947/1952) apresentou drástica 
transformação no panorama do balanço de pagamentos, 
tão logo cessaram os fatores anormais da guerra. Houve, 
de um lado, rápido decréscimo, ou mesmo completa 
cessação, de certas exportações de manufaturas, 
minerais em bruto e elaborados, sem recuperação 
compensatória no fluxo das exportações tradicionais. Daí 
resultou relativa estagnação das receitas de exportação, 
situação que prevaleceu até a rápida elevação dos 
preços do café em fins de 1949. [...] De outro lado, a 
demanda de importações acentuou-se vivamente. Isso 
refletia a procura de importações acumuladas durante a 
guerra, as novas exigências criadas pela expansão 
industrial, em termos de equipamento, combustíveis e 
matérias-primas, os efeitos da manutenção de uma taxa 
cambial fixa em face da inflação interna, a inadequação 
de tarifas alfandegárias e, finalmente, antes de 1948, a 
ausência de controles de importação. COMISSÃO 
MISTA BRASIL-ESTADOS UNIDOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, Relatório Geral – 
TOMO I, 1954, p.102).  
 

 

O significativo aumento da renda e do produto no Brasil e as 

transformações ocorridas na estrutura da economia nos anos anteriores à 
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implementação da CMBEU, geraram desequilíbrios e pontos de 

estrangulamento. 

A atuação do governo em medidas de política creditícia, fiscal, comercial, 

e cambial, se faziam necessárias no sentido de preservar o alto nível de 

investimento e produção concomitante ao combate da inflação e com o 

equilíbrio no balanço de pagamento. Ademais de medidas econômicas, 

consideradas como muito importantes, a CMBEU elaborou projetos concretos, 

o que era considerado essencial nos rumos do desenvolvimento econômico do 

país. 

 

Não menos urgente era a formulação e a execução 
prática de programas concretos de investimento, 
destinados à eliminação de pontos de estrangulamento 
na produção de energia elétrica, nos sistemas de 
transporte pesado e na produção de combustíveis, 
capazes de entorpecer o ritmo do progresso econômico. 
COMISSÃO MISTA BRASIL-ESTADOS UNIDOS PARA 
O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, Relatório Geral 
– TOMO I, 1954, p.129).  

 

 

Uma vez determinado que fossem criados projetos no sentido de 

promover o desenvolvimento econômico e combater os gargalos na infra-

estrutura, buscou a CMBEU se concentrar em projetos com as seguintes 

características, conforme aponta seu relatório: 

 

a) conducentes à eliminação de pontos de estrangulamento ou à criação 

de condições básicas para o crescimento econômico; 

b) complementares da iniciativa privada, antes de substitutivos desta; 

c) suscetíveis de realização prática relativamente expedita; 

d) financiados por meio não inflacionários. 
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2.6.2 Projetos 

 

Os trabalhos da Comissão Mista apresentaram o setor ferroviário e de 

energia elétrica como prioritários para o desenvolvimento econômico do país.  

Os projetos voltados para o sistema ferroviário totalizam 17 dos 41 

projetos da CMBEU e respondem por quase 40% dos recursos em moeda 

estrangeira e mais de 50% dos recursos em moeda nacional. 

O setor elétrico, por sua vez, é atendido em 9 projetos, com pouco mais 

de 30% dos recursos em moeda estrangeira e o mesmo percentual para os 

recursos em moeda nacional. 

Os 41 projetos elaborados pela Comissão Mista Brasil – Estados Unidos 

são os seguintes:11 12 

 

 
 

Projeto nº 01 – Estrada de Ferro Santos a Jundiaí 

 
O objetivo desse primeiro projeto era o de melhorar a eficiência e 

aumentar a capacidade de tráfego da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí através 

da aquisição de vagões e modernização de freios e engates. 

Idealizada pelo Barão de Mauá ainda durante o período Imperial, e 

inaugurada em 1867 sob o nome de São Paulo Railway, essa estrada de ferro 

foi de fundamental importância no escoamento da produção do café do 

Planalto Paulista para o porto de Santos na segunda metade do século XIX. 

Em setembro de 1946, a estrada foi “encampada” – era de propriedade 

Britânica - pelo governo brasileiro e dois anos mais tarde renomeada para 

Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, quando passou a integrar o Sistema da Rede 

Ferroviária Federal (RFFSA). 

A estrada de ferro Santos-Jundiaí parte do porto de Santos, passa pela 

capital, São Paulo, onde se liga com a Estrada de Ferro Central do Brasil e 

                                                 
11 O autor não pretende apresentar todos os detalhes técnicos dos respectivos projetos, uma vez que não se 
trata de objeto de análise desse trabalho. Para efeito de consulta dos detalhes técnicos de cada um dos 
projetos, ver capítulo 3 do TOMO II de: COMISSÃO MISTA BRASIL-ESTADOS UNIDOS, Relatório 
Geral. Rio de Janeiro, 1954. 
12 A seqüência dos projetos respeita a mesma ordem do relatório da CMBEU. 
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com a Estrada de Ferro Sorocabana e chega a Jundiaí, onde faz conexão com 

a Companhia Paulista de Estrada de Ferro.  

Na década de 1950 a Santos-Jundiaí se destacou no transporte de carga 

de petróleo, adubos, trigo em grão, café, cimento, algodão e cereais. 

O custo total estimado para o projeto era de Cr$ 267 797 000, sendo US$ 

8 595 30913 em moeda estrangeira (Cr$ 174 055 000), a ser obtido junto ao 

BIRD e Eximbank.  

Em moeda nacional, o investimento demandado era de Cr$ 93 742 000, 

sendo Cr$ 15 000 000 disponibilizados pela ferrovia e o restante a ser obtido 

através de empréstimo interno. 

O projeto número nº 01 foi aprovado pelo Governo Brasileiro em 04 de 

março de 1952, passando por revisões em agosto do ano seguinte. 

 
 

 

Projeto nº 02 – Companhia Paulista de Estradas de F erro 

 

Este segundo projeto da CMBEU também tinha por objetivo a 

modernização de freios e engates e a aquisição de novos vagões para 

melhorar a eficiência e aumentar a capacidade de uma estrada de ferro. 

A Companhia Paulista de Estradas de Ferro pertence à iniciativa privada, 

toda sua extensão de 2 159 km situa-se no Estado de São Paulo. Trata-se de 

uma ferrovia de extrema importância por se articular com outras ferrovias: 

Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, em Jundiaí; Estrada de Ferro Central do 

Brasil, em São Paulo; Estrada de Ferro de Araraquara, na cidade de mesmo 

nome; Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, em Pontal, Guatapará, 

Baldeação e Campinas; e Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, em Bauru. 

As regiões pelas quais passam as ferrovias que se articulam com a 

Companhia Paulista, Leste e Centro-Oeste do Estado de São Paulo são ricas 

regiões agrícolas, produtoras de café e algodão. A Cia. Paulista também 

transporta outras commodities, por exemplo: petróleo, adubos, cereais e 

material de construção. 

                                                 
13 A título de informação, a taxa de câmbio quando da elaboração do relatório e que serve de parâmetro 
para os dados de todos os projetos, é de Cr$ 20,25 por dólar norte-americano. 
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O custo total estimado para o projeto era de Cr$ 203 618 333, sendo US$ 

6 978 919 em moeda estrangeira (Cr$ 141 323 110), a ser obtido junto ao 

Eximbank e Cr$ 62 295 223 a ser obtido através de empréstimo interno. 

O projeto nº 02 também foi aprovado pelo Governo Brasileiro em 04 de 

março de 1952, passando por revisão posterior. 

 
 
 

Projeto nº. 03 – Estrada de Ferro Central do Brasil  

 
O projeto nº 03 também se direciona a investimentos de infra-estrutura, 

focando no transporte ferroviário. Este projeto visava aumentar a capacidade 

de tráfego, bem como melhorar a eficiência da Estrada de Ferro Central do 

Brasil através de seu remodelamento e reequipamento. 

A Estrada de Ferro Central do Brasil, de propriedade do Governo Federal, 

possuía 1 382 km, servindo aos maiores centros urbanos do país: São Paulo e 

Rio de Janeiro.  

A Estrada também servia ao estado de Minas Gerais, maior produtor de 

minério do país. A maior parte da indústria de ferro, e principalmente a usina de 

Volta Redonda, também se localizavam ao longo da linha da Central do Brasil.  

As principais cargas transportadas pela Central do Brasil eram: minério de 

ferro, manganês, produtos de petróleo, produtos acabados de aço, materiais de 

construção e artigos de alimentação. 

Do ponto de vista financeiro, o projeto que envolve a Estrada de Ferro 

Central do Brasil é o maior dos 17 projetos voltado para o setor ferroviário da 

CMBEU14 com a estimativa de investimento total de Cr$ 1 434 000 000, sendo 

US$ 12 500 000 em moeda estrangeira  (Cr$ 253 000 000) a ser financiado 

pelo BIRD ou Eximbank e Cr$ 1 181 000 000 a ser obtido em empréstimo 

interno, mais precisamente junto ao BNDE. 

Este projeto foi aprovado em 04 de março de 1952 pelo Governo 

Brasileiro.   

 
 

                                                 
14 Os projetos 23 e 41 também se referem à Estrada de Ferro Central do Brasil, o primeiro se direciona 
apenas a trens suburbanos, enquanto que o segundo se refere à Divisão de Minas Gerais. Porém, essa 
estimativa de custo refere-se apenas ao projeto número 03.  
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Projeto nº 04 – Rede de Viação Paraná-Santa Catarin a 

 
O projeto nº 04 prevê o reequipamento e remodelação da Viação Paraná-

Santa Catarina com o objetivo de melhorar a eficiência de sua operação e o 

aumento de sua capacidade de tráfego. 

A Rede de Viação Paraná-Santa Catarina, é de propriedade do Governo 

Federal e sua extensão é de 2 546 quilômetros, sendo a quarta maior ferrovia 

do país quanto à extensão, porém o segundo em tonelagem transportada15, 

transportando principalmente café, cereais, produtos de petróleo e materiais de 

construção. 

Esta Rede de Viação serve aos portos de Paranaguá e Antonina no 

Paraná e aos de São Francisco e Joinvile em Santa Catarina. Essa Rede se 

torna ainda mais importante por ligar-se com a Estrada de Ferro Sorocabana 

em Ourinhos e Itararé e com as linhas da Viação Férrea do Rio Grande do Sul, 

unindo assim o Nordeste e o Centro-Sul do país em rede ferroviária de bitola 

de 1 metro. 

O investimento total previsto para esse projeto é de Cr$ 873 102 853, 

sendo em moeda estrangeira o total de US$ 16 886 092 (Cr$ 341 943 363) a 

ser obtido junto ao BIRD ou Eximbank e um empréstimo interno de               

Cr$ 531 159 490. 

O projeto da Rede de Viação Paraná-Santa Catarina foi aprovado pelo 

Governo Brasileiro em 04 de março de 1952. 

 
 
 

Projeto nº 05 – Comissão Estadual de Energia Elétri ca do Rio Grande 

do Sul (Plano de Eletrificação do Rio Grande do Sul ) 

 
O projeto nº 05 elaborado pela CMBEU visava derrubar um dos maiores 

gargalos ao desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul: a falta de 

energia elétrica, conforme apontado no próprio relatório da CMBEU: 

 

                                                 
15 Baseado em dados de 1950, considerando as ferrovias de bitola estreita (bitola de 1,00 metro) no país. 
A Rede de Viação Paraná-Santa Catarina transportou quase 2 milhões de toneladas, atrás apenas da 
Estrada de Ferro Sorocabana do Estado de São Paulo, que transportou praticamente o dobro. Fonte: 
COMISSÃO MISTA BRASIL-ESTADOS UNIDOS. Relatório Geral. Rio de Janeiro, 1954. 
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O potencial de energia instalado, em 1950, nessa 
unidade da Federação representava apenas 5,1% do 
total para todo o país, percentagem muito inferior aos 
índices relativos de participação do Rio Grande do Sul no 
total da população do Brasil (8%), no valor da produção 
agrícola (11,2%), no valor total do gado abatido (17,1%), 
no total de trabalhadores da indústria registrados (8,3%) 
e na contribuição para a receita total em impostos 
arrecadados (9,1%). (COMISSÃO MISTA BRASIL-
ESTADOS UNIDOS PARA O DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO – TOMO II, 1954, p. 44). 

 
 

O plano de eletrificação do Rio Grande do Sul previa um aumento de 

212,5% da capacidade de energia instalada (de 96 000  para mais de 300 000 

kw) até 1957/59. 

Este plano de eletrificação foi dividido em duas partes, sendo que coube à 

CMBEU apenas a segunda, uma vez que a primeira já estava em fase de 

conclusão. Esta segunda fase previa a construção de 8 usinas (5 hidro e 3 

termo-elétricas) e recomendava-se um empréstimo estrangeiro de               

US$ 25 000 000 (Cr$ 506 250 000), ademais de outros Cr$ 1 004 000 000 

oriundos do próprio governo do Rio Grande do Sul. 

Este projeto foi aprovado pelo governo brasileiro em 04 de março de 1952. 

 
 
 

Projeto nº 06 – Usinas Elétricas do Paranapanema S. A (São Paulo) -                                                

Usina de Salto Grande 

 
A construção de uma usina hidrelétrica de 60 000 kw (4 geradores de 

cerca de 15 000 kw) na cidade de Salto Grande no Estado de São Paulo, 

próximo à divisa com o Estado do Paraná é o objetivo desse projeto. 

A energia produzida a partir dessa usina localizada no rio Paranapanema, 

fornecerá energia à Estrada de Ferro Sorocabana, que absorveria 25% da 

energia a ser gerada pela usina de Salto Grande na eletrificação de um trecho 

de sua extensão. 

O custo total do projeto é estimado em Cr$ 757 500 000, sendo            

US$ 10 000 000 (Cr$ 202 500 000) a ser obtido através de empréstimo junto ao 

BIRD ou Eximbank e em moeda nacional, outros Cr$ 555 000 000. 

Este projeto foi aprovado pelo Governo Brasileiro em 04 de abril de 1952.  
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Projeto nº 07 – Companhia Nacional de Álcalis 

 
A Companhia Nacional de Álcalis foi criada com a finalidade de produzir 

soda cáustica. Outro importante produto a ser produzido é a barrilha, cujo 

consumo no país era crescente. 

A localização da nascente companhia seria a cidade de Cabo Frio, no 

Estado do Rio de Janeiro. A produção prevista é de 34 000 toneladas de 

barrilha leve, 34 000 toneladas de barrilha densa, 20 000 toneladas de soda 

cáustica, 22 000 toneladas de gesso, e 27 000 toneladas de carbonato de 

cálcio. 

O custo estimado do projeto foi de US$ 12 000 000  (Cr$ 243 000 000), 

ademais recursos em moeda nacional da ordem de Cr$ 380 000 000, 

totalizando Cr$ 623 000 000. 

Este projeto foi aprovado pelo Governo Brasileiro em 04 de maio de 1952. 

 
 
 
 

Projeto nº 08 – Companhia Metalúrgica Barbará 

 
O projeto nº 08 previa o auxílio na aquisição de equipamentos e na 

ampliação da planta da já existente Companhia Metalúrgica Barbará, localizada 

na cidade de Barra Mansa, Rio de Janeiro. 

O objetivo desse projeto era o de aumentar de 15 000 para 25 000 

toneladas por ano a produção de tubos e conexões de ferro centrifugado e a 

melhoria da qualidade desses produtos. 

A produção nacional desse produto tende a ser voltada para a demanda 

interna de Municípios e Estados em obras de saneamento básico - uma parte 

dessa demanda ainda era importada.  

O custo do projeto em moeda estrangeira totaliza US$ 1 860 000          

(Cr$ 37 665 000) e em moeda nacional Cr$ 12 000 000, a cargo dos acionistas 

da empresa. Custo total do projeto: Cr$ 49 665 000. 

O projeto foi aprovado pelo Governo Brasileiro em 31 de maio de 1952. 
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Projeto nº 09 – Empresas Elétricas Brasileiras 

 
O projeto nº 09 previa a expansão das instalações elétricas das Empresas 

Elétricas Brasileiras, subsidiária da norte-americana American Foreign Power. 

O projeto inicial previa a alocação de US$ 113 569 000                          

(Cr$ 2 299 772 250) em moeda estrangeira, abrangendo 12 subsidiárias da 

empresa norte-americana. 

Após revisão por parte do órgão que seria responsável pelo empréstimo, o 

Eximbank, o projeto passou a abranger 7 subsidiárias em vez das 12 

anteriores. O custo do projeto em moeda estrangeira também sofre alteração, 

passando a ser de US$ 41 571 000 (Cr$ 841 812 750), e Cr$ 1 346 000 000 

em moeda nacional, a ser financiado internamente. 

O projeto previa um aumento de 170 600 kw nas 7 subsiárias 

contempladas:  
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Tabela 2.3 

Planos Específicos – Empresas Elétricas Brasileiras  

 

Fonte: COMISSÃO MISTA BRASIL-ESTADOS UNIDOS, Relatório Geral, TOMO–II, 1954. p.50. 
 

Este projeto foi aprovado pelo Governo Brasileiro em 05 de junho de 

1952. 

 

Projeto nº 10 – Departamento de Estradas de Rodagem  do Estado do 

Rio de Janeiro 

 

Este projeto é direcionado ao segmento rodoviário, pouco privilegiado nos 

trabalhos da CMBEU, apenas este e o projeto nº 27 são destinados a estradas 

de rodagem.  

  US$ 1000 Cr$ 1 000 000 

1 

Cia. Paulista de Força e Luz (São Paulo)    
(aumento da capacidade instalada de 90 704 
kw para 215 704 kw) 
 

30 363 944 

2 

Cia. Força e Luz do Paraná (aumento da 
capacidade instalada de 15 000 kw para 32 
000 kw) 
 

3 657 141 

3 

Cia. Brasileira de energia elétrica (Estado do 
Rio) 
(aumento da capacidade instalada de 33 995 
kw para 53 995 kw) 
 

4 012 105 

4 
Cia. Força e Luz de Minas Gerais 
(aumento da capacidade instalada de 24 724 
kw para 30 224 kw) 
 

1 723 85 

5 

Cia. Força e Luz Nordeste do Brasil (R. G. Do 
Norte e Alagoas) 
(aumento de 2 100 kw da capacidade 
instalada) 
 

504 17 

6 
Cia. Energia Elétrica da Bahia  
(melhoramento da rede de transmissão para 
a capacidade instalada atual de 19 000 kw) 
 

545 40 

7 

Cia. Central Brasileira de Energia Elétrica 
(E.Santo) 
(aumento de 1 000 kw da capacidade 
instalada) 
 

336 14 

 Total  41 140 1 346 
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O projeto nº 10 é destinado à aquisição de equipamento importado para a 

construção e manutenção de rodovias por parte do Departamento de Estradas 

e Rodagem do Estado do Rio de Janeiro. 

O custo estimado para o projeto é de US$ 3 000 000 (Cr$ 60 750 000) e 

se destina à aquisição de equipamento de conservação de estradas e 

equipamento pesado de terraplanagem e pavimentação. 

Este projeto foi aprovado pelo Governo Federal em 30 de maio de 1952. 

 
 

 

Projeto nº 11 – Companhia de Eletricidade do Alto R io Grande 

(CEARG) – Usina de Itutinga 

 
O projeto nº 11 tem por objetivo adquirir equipamentos importados para a 

Usina de Itutinga, no estado de Minas Gerais, pela Cia. de Eletricidade do Alto 

Rio Grande. 

Havia a previsão da construção de uma usina hidrelétrica com capacidade 

total para 36 000 kw, porém, o projeto contempla 24 000 kw, através de duas 

unidades de 12 000 kw. 

A capacidade elétrica gerada pela usina se destinava a atender a zona 

urbana da região Sudeste de Minas Gerais, ademais da previsão do 

fornecimento para a Rede Mineira de Viação após a eletrificação de suas 

linhas. 

O investimento totaliza Cr$ 297 825 000, sendo US$ 7 300 000             

(Cr$ 147 825 000) a ser requerido junto ao BIRD e em moeda nacional, Cr$ 

150 000 000 a ser aportado pela própria CEARG. 

Este projeto foi aprovado pelo Governo Federal em 13 de junho de 1952. 

 

 

Projeto nº 12 – Companhia de Eletricidade do São Fr ancisco – Usina 

de Paulo Afonso 

 
Para esta importante e já existente obra no estado da Bahia, previa-se a 

concessão de empréstimos para o término de subestações e linhas de 

transmissão secundárias relativas à primeira etapa da obra: 2 unidades de      
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60 000 kw, ademais da construção de uma terceira unidade também de          

60 000 kw. 

O custo total estimado para o projeto é de Cr$ 290 673 225, sendo em 

moeda estrangeira US$ 8 500 000 (Cr$ 172 125 000) a ser requerido junto ao 

BIRD e outros Cr$ 118 548 225 em moeda nacional, proposto junto ao Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE). 

O projeto foi aprovado pelo Governo Brasileiro em 03 de julho de 1952 

 
 

Projeto nº 13 – Aquisição de Equipamento Agrícola –  Estado de 

Minas Gerais 

 
Este projeto, o de nº 13 da CMBEU, previa a concessão de empréstimo ao 

Governo do Estado de Minas Gerais para a aquisição de equipamentos 

agrícolas, destacadamente: tratores, arados, caminhões e jipes. 

O custo estimado em moeda estrangeira é de US$ 5 000 000                

(Cr$ 101 250 000), a ser requerido junto ao Eximbank. 

Este projeto foi aprovado pelo Governo Brasileiro em 03 de julho de 1952. 

 
 
 

Projeto nº 14 – Companhia Nacional de Energia Elétr ica (São Paulo) – 

Usina de Avanhadava 

 
O projeto nº 14 tem por objetivo ampliar a já existente Usina de 

Avanhadava da Companhia Nacional de Energia Elétrica. 

O projeto permitiria aumentar a potência geradora, de 4.200 kw para 

13.800 kw, com a instalação de duas novas unidades geradoras de 4.800 kw 

cada. 

Ademais do aumento da potência gerada, o projeto previa a melhoria na 

rede de transmissão da usina com a inauguração de uma nova linha de 

Avanhadava a Catanduva. 

Para que todo o projeto seja levado a cabo, se faz necessário o 

investimento total de Cr$ 46 467 500, sendo US$ 1 470 000 (Cr$ 29 767 500) 

em moeda estrangeira para a aquisição de equipamento no exterior por meio 

do BIRD ou Eximbank e investimento em moeda nacional no total de            
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Cr$ 16 700 000, cabendo ao BNDE um empréstimo na quantia de                 

Cr$ 5 000 000 e o restante a cargo da própria Companhia Nacional de Energia 

Elétrica de São Paulo.  

Este projeto foi aprovado pelo Governo Brasileiro em 21 de julho de 1952. 

 

 

Projeto nº 15 – Aquisição de Equipamento Agrícola –  Ministério da 

Agricultura 

 
O projeto nº 15 tem por objetivo a aquisição de equipamento agrícola 

importado através de financiamento junto ao Eximbank.  

O custo estimado para esse projeto é de US$ 18 000 000                       

(Cr$ 364 500 000). Quanto ao equipamento a ser importado, inclui-se: tratores, 

semeadeiras, plantadeiras, pulverizadores, entre outros. 

O projeto foi aprovado pelo Governo Brasileiro em 12 de agosto de 1952. 

 

 

Projeto nº 16 – Rede de Silos – Estado do Rio Grand e do Sul 

 
Este projeto, destinado ao estado do Rio Grande do Sul, trata da 

construção de 11 silos para armazenamento de cereais com capacidade total 

de 98 00 toneladas. A condução do projeto ficará a cargo de uma autarquia 

criada no Estado, denominada Comissão Estadual de Armazéns e Silos 

(CEAS). 

O custo total estimado para esse projeto é de Cr$ 289 000 000 sendo em 

moeda estrangeira US$ 4 125 000 (Cr$ 83 531 250) para a aquisição de 

equipamento importado e requerido junto ao BIRD e Cr$ 206 000 000 para 

construção e mão-de-obra por meio de um empréstimo junto ao BNDE.  

O projeto foi aprovado pelo Governo Brasileiro em 13 de agosto de 1952. 
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Projeto nº 17 – Aquisição de Dragas – Departamento Nacional de 

Portos, Rios e Canais 

 

O projeto nº 17 é o voltado aos portos brasileiros, propondo a aquisição de 

uma frota de dragagens na conservação dos mesmos. 

A fim de combater o acúmulo de material a ser removido dos portos 

brasileiros, o projeto propõe a aquisição de 8 dragas a serem distribuídas nos 

principais portos brasileiros. 

O projeto também sugere a criação de uma Divisão de Dragagem, 

responsável pela operação dessas dragas. 

O custo total do projeto segundo os trabalhos da CMBEU é de               

Cr$ 562 902 500, sendo o maior montante em moeda estrangeira,               

US$ 26 810 000 (Cr$ 542 902 500) a ser obtido por meio de empréstimo junto 

ao BIRD. Outros Cr$ 20 000 000 devem ser despendidos internamentes pelo 

Governo Brasileiro a fim de realizar a inspeção da construção e treinamento de 

pessoal. 

O projeto foi aprovado pelo Governo Brasileiro em 17 de dezembro de 

1952. 

 
 

Projeto nº 18 – Equipamento do Porto de Santos – Co mpanhia Docas 

de Santos 

 

Este projeto é direcionado ao porto de Santos, e tem por objetivo 

aumentar sua capacidade atuando da seguinte forma: 

 

a) Construção de três armazéns externos e ampliação de três internos a 

fim de aumentar em mais de 30% a capacidade de armazenamento do porto; 

b) Construção de silos para trigo e milho, sendo o de trigo com 

capacidade de 18 000 toneladas, o dobro do atual e o de milho com 

capacidade para 12 000 toneladas; 

c) Instalação de equipamento para armazenamento e manipulação de 

enxofre e fertilizantes; 
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d) Aquisição de guindastes, tratores e empilhadeiras, a fim de melhorar a 

movimentação de cargas; 

e) Melhorar a instalação elétrica do porto; e 

f) Construção de mais de 700 metros de novos cais, aumentando em 15% 

a extensão para descarga de navios.  

O custo total do projeto é estimado em Cr$ 423 800 000, sendo             

US$ 3 674 000 (Cr$ 74 400 000) em moeda estrangeira a ser requerido por 

meio de empréstimo junto ao BIRD e o restante, Cr$ 349 400 000 em moeda 

nacional, deve ser requerido através de empréstimo junto ao BNDE ou mesmo 

de recursos próprios da Cia. Docas de Santos, administradora do porto. 

Este projeto foi aprovado pelo Governo Brasileiro em 16 de setembro de 

1952 

 
 

Projeto nº 19 – Equipamento do Porto do Rio de Jane iro – 

Administração do Porto do Rio de Janeiro 

 

O projeto 19 também se direciona à modernização de portos brasileiros, 

sendo este voltado ao porto do Rio de Janeiro, e atuando nas seguintes 

frentes:  

a) Construção do armazém de sal; 

b) Ampliação do frigorífico destinado às frutas; 

c) Instalações de equipamentos elétricos; e 

d) Compra de equipamento mecânico para movimentação de carga. 

O custo total deste projeto é estimado em Cr$ 233 485 000, em moeda 

estrangeira se faz necessária a captação de U$ 2 112 000 (Cr$ 42 768 000) 

por meio de um empréstimo junto ao BIRD e em moeda nacional                   

Cr$ 190 717 000 com recursos próprios da Administração do porto do Rio de 

Janeiro, se necessário recursos do BNDE.  

O projeto nº 19 foi aprovado pelo Governo Brasileiro em 13 de outubro de 

1952. 
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Projeto nº 20 – Rede Mineira de Viação 

 

Este projeto propõe a remodelação e reequipamento da Rede Mineira de 

Viação, a fim de melhorar sua operação e aumentar sua capacidade. 

A Rede de Viação Mineira possui 3 261 km de linha, quase toda no estado 

de Minas Gerais, com pequenos trechos em Goiás, São Paulo e Rio de 

Janeiro. O Governo Federal é o proprietário da linha. 

Do ponto de vista econômico, a rede é importante ao distribuir 

mercadorias importadas que desembarcam no porto de Rio de Janeiro, para 

cidades do interior de Minas Gerais e Goiás. Esta rede serve de forma 

exclusiva ao porto de Angra dos Reis, detentor de um movimento de 90 000 

toneladas em 1951. 

O transporte total de carga dessa rede nesse mesmo ano de 1951, foi de 

793 734 toneladas, constituída em grande parte por gêneros alimentícios, 

materiais de construção, minerais e matérias-primas.  

O custo total do projeto é estimado em Cr$ 845 705 000, US$ 7 040 953 

(Cr$ 142 579 193) em moeda estrangeira por meio de empréstimo junto ao 

BIRD e Cr$ 703 125 807 por intermédio de um empréstimo junto ao BNDE. 

Em 04 de novembro de 1952 este projeto foi aprovado pelo Governo 

Federal. 

 
 

Projeto nº 21 – Estrada de Ferro Noroeste do Brasil  

 
A remodelação e reequipamento da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil é 

o objetivo desse projeto. 

De propriedade do Governo Federal, esta estrada de ferro com extensão 

de 1 606 km de linhas serve aos estados de São Paulo e Mato Grosso, 

transportando principalmente café (corroborado com o aumento da cultura da 

rubiácea no estado do Mato Grosso), algodão, madeira, arroz e materiais de 

construção. 



 122 

A aquisição de trilhos, dormentes, vagões, locomotivas, e equipamentos 

diversos fazem parte da vasta gama de recursos exigidos para o êxito desse 

projeto. 

O custo total deste projeto é de Cr$ 553 523 000, sendo US$ 6 354 000 

(Cr$ 128 668 000) por meio de empréstimo junto ao BIRD e Cr$ 424 855 000 

em moeda nacional por meio de empréstimo junto ao BNDE. 

O projeto foi aprovado pelo Governo Brasileiro em 20 de novembro de 

1952.  

 

 
Projeto nº 22 – Companhia Matogrossense de Eletrici dade 

 

Este 22º projeto da CMBEU tem por objetivo aumentar a potência 

geradora da Cia. Matogrossense de Eletricidade, dos atuais 3 990 kw para       

15 400 kw, ademais da construção de linhas de transmissão. 

Esse aumento da potência geradora seria resultado dos seguintes 

investimentos:  

a) Construção de usina hidrelétrica de 9 000 kw (duas unidades de 4 500 

kw) em Mimoso; 

b) Instalação de um grupo Diesel-elétrico em Campo Grande com 

capacidade de 1 000 kw; 

c) Instalação de gerador de 1 500 kw em Corumbá; e 

d) Instalação de subestações e ampliação de redes de distribuição. 

O custo total do projeto é estimado em Cr$ 66 717 500. 

Em moeda estrangeira o projeto demanda US$ 1 630 000 (Cr$ 33 007 

500) a ser solicitado junto ao BIRD. O projeto ainda demanda Cr$ 33 710 000 

em moeda nacional através de recursos próprios, venda de ações, empréstimo 

do Governo Federal, e principalmente do BNDE.  

03 de dezembro de 1952 é a data de aprovação deste projeto pelo 

Governo Federal. 
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Projeto nº 23 – Estrada de Ferro Central do Brasil (Trens 

Suburbanos)  

 
A Estrada de Ferro Central do Brasil de propriedade do Governo Federal 

possui linhas suburbanas que atendem ao Distrito Federal (Rio de Janeiro) e 

regiões adjacentes do estado. Estas linhas atendem a uma população de cerca 

de 1 500 000 habitantes, e transportou mais de 170 000 000 de passageiros no 

ano de 1951. 

A necessidade de melhora na eficiência da operação destas linhas 

suburbanas através de reequipamento e remodelação é o objetivo deste 

projeto. Este projeto prevê a aquisição de trilhos, máquinas, entre outros 

equipamentos. 

O custo total estimado é de Cr$ 595 318 000, sendo US$ 16 587 000   

(Cr$ 335 887 000), a ser obtido através de empréstimo junto ao BIRD e Cr$ 

259 431 000 em moeda nacional a ser obtido através de empréstimo junto ao 

BNDE. 

O projeto nº 23 foi aprovado pelo Governo Federal em 09 de janeiro de 

1953. 

 
 
 

Projeto nº 24 – Companhia Força e Luz de São Paulo – Usina 

Termoelétrica de Piratininga  

 

O projeto nº 24 tem por objetivo a aquisição de equipamentos importados 

para a Cia. de Força e Luz de São Paulo, a São Paulo Light and Power Co. Ltd. 

Os novos equipamentos devem ser utilizados na usina a vapor na cidade de 

Piratininga. Esta usina a vapor, alimentada a óleo necessita de dois turbos 

geradores de 80 000 kw cada. 

O projeto foi orçado em Cr$ 696 970 000, US$ 18 790 000                     

(Cr$ 380 497 000) por meio de um empréstimo junto ao BIRD e outros           

Cr$ 316 473 000 com recursos da própria empresa. 

Este projeto foi aprovado pelo Governo Brasileiro em 21 de janeiro de 

1953. 
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Projeto nº 25 – Melhoramento de 14 portos – Departa mento Nacional 

de Portos, Rios e Canais  

 
Este projeto tem por objetivo melhorar a eficiência de 14 portos brasileiros, 

fornecendo equipamentos que melhorem a mecanização dos mesmos.  

Os 14 portos contemplados no projeto são os seguintes; Manaus, Belém, 

Natal, Cabedelo, Recife, Maceió, Salvador, Angra, Paranaguá, Itajaí, Laguna, 

Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. 

O custo total do projeto é de Cr$ 296 325 000, sendo US$ 5 216 000 (Cr$ 

105 624 000) a ser requerido junto ao BIRD ou Eximbank, e em moeda 

nacional, Cr$ 190 701 000, junto ao BNDE. 

O projeto nº 25 foi aprovado pelo Governo Brasileiro em 04 de março de 

1953. 

 
 

Projeto nº 26 – Reaparelhamento da frota de cabotag em 

governamental – Companhia Nacional de navegação cos teira 

 

A CMBEU, ao analisar a questão da cabotagem nacional, diagnosticou 

que a mesma encontrava-se tecnicamente desajustada e com problemas 

quanto ao regime de operação das duas empresas governamentais: Loide 

Brasileiro e Companhia Nacional de Navegação. 

A concorrência entre as duas empresas nacionais de propriedade do 

governo acarretava em prejuízo a ambas. O projeto previa a unificação de 

ambas a fim de melhorar a eficiência, economia de custos e conseqüente 

aumento de lucro dessa empresa. 

Uma vez constituída essa nova empresa, o projeto ainda previa o 

reequipamento da frota governamental através da aquisição de 8 navios de 

5000 t/dwt, construção de 9 cargueiros de 2 000 t/dwt, e de 5 cargueiros de 5 

000 t/dwt, ademais de outros 3 navios para passageiros. 

O custo total deste projeto é de Cr$ 608 225 000, sendo US$ 20 900 000 

(Cr$ 423 225 000) por meio de empréstimo junto ao BIRD ou Eximbank e     

Cr$ 185 000 000 por meio de empréstimo junto ao BNDE. 

O projeto nº 26 não foi aprovado pelo Governo Brasileiro até o fechamento 

desse relatório, novembro de 1954. 
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Projeto nº 27 – Aquisição de equipamento rodoviário  – Departamento 

de estradas de rodagem do Estado do Paraná  

 
Este projeto elaborado em conjunto com o Departamento Estadual de 

Estradas e Rodagem visa melhorar as condições das rodovias do Paraná, cuja 

economia estava em uma crescente, com destaque para sua produção agrícola 

e de sua indústria madereira. 

A melhora dessas rodovias seria através da aquisição de equipamentos 

de conservação, peças, e ferramentas, entre outros. 

O custo do projeto é todo em moeda estrangeira, através de empréstimo 

junto ao BIRD ou Eximbank, US$ 3 661 000 (Cr$ 74 135 250). 

O projeto nº27 foi aprovado pelo Governo Federal em 23 de fevereiro de 

1953 

 
 
 

Projeto nº 28 – Estrada de Ferro Leopoldina 

 
A Estrada de Ferro Leopoldina é de propriedade do Governo Federal, 

possui 3 057 km e suas linhas servem aos estados do Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, e Espírito Santo. 

A importância dessa Estrada de Ferro está no fato de atender a cidade de 

Campos, cuja região abriga mais da metade das usinas de açúcar do estado do 

Rio de Janeiro, transportando assim grande parte da produção desta 

commoditie. 

Ademais do açúcar, a carga transportada pela Estrada de Ferro 

Leopoldina é constituída por café, madeiras, cimento, e derivados do petróleo. 

O custo deste projeto totaliza Cr$ 814 336 000, US$ 5 334 000            

(Cr$ 108 014 000) através de empréstimo do BIRD ou Eximbank e                

Cr$ 706 332 000 através de empréstimo junto ao BNDE. 

A aprovação deste projeto pelo Governo Federal data de 03 de julho de 

1953. 
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Projeto nº. 29 – Companhia de Eletricidade do Alto Rio Doce (CEARD) 

- Usina Hidrelétrica do Salto Grande do Santo Anton io  

 
A construção da usina hidrelétrica de Salto Grande do Santo Antonio em 

Minas Gerais, no Vale do Rio Doce, faz parte do Plano de Eletrificação do 

estado.  

O projeto nº 29 prevê auxiliar a Centrais Elétricas de Minas Gerais 

(CEMIG) e sua subsidiária, a Companhia de Eletricidade do Alto Rio Doce 

(CEARD), na segunda etapa da construção dessa usina hidrelétrica, uma vez 

que a primeira, com potência instalada de 50 000 kw já havia iniciado suas 

atividades em 1949. Esta segunda etapa prevê a criação de duas novas 

unidades com total de 50 000 cada. 

A importância econômica desse projeto reside no fato de que linhas de 

transmissão ligarão o sistema Santo Antonio a outros sistemas particulares, 

destacadamente: Companhia Força e Luz de Minas Gerais, subsidiária da 

American and Foreign Power; Companhia do Morro Velho, St. John del Rey 

Mining Co; e por fim da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. 

O custo total desse projeto é estimado em Cr$ 1 382 879 000, composto 

de recursos em moeda estrangeira no valor de US$ 15 916 000                   

(Cr$ 322 299 000) a ser requerido junto ao BIRD ou Eximbank e em moeda 

nacional no valor de Cr$ 1 060 580 000, sendo Cr$ 200 000 000 através de 

empréstimo junto ao BNDE e o restante, maior parte, cabendo à própria 

CEMIG-CEARD. 

O projeto nº29 foi aprovado pelo Governo Federal em 21 de julho de 1953. 

 
 
 

Projeto nº 30 – Estradas de Ferro do Norte e Nordes te  

 
O projeto nº 30 tem por objetivo a remodelação e o reequipamento de 6 

estradas de ferro da região Norte e Nordeste do país. 

As estradas de ferro elegidas nesse projeto são as seguintes: 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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As ferrovias contempladas nesse projeto transportam juntas 1 011 000 

toneladas, e a primeira recomendação da CMBEU é a fusão de diversas 

estradas de ferro da região. 

O custo total do projeto é estimado em Cr$ 442 178 000, sendo             

US$ 4 341 700 (Cr$ 87 919 425), e outros Cr$ 354 258 000 em moeda 

nacional. Os recursos em moeda estrangeira devem ser obtidos através das 

reservas brasileiras, enquanto que os recursos em moeda nacional são 

oriundos do Plano SALTE. 

O projeto nº30 foi aprovado pelo Governo Federal em 31 de agosto de 

1953 e foi desmembrado em cada uma das estradas de ferro. 

 
 

Projeto nº 30-A – Estrada de Ferro São Luiz – Teres ina  

 
A Estrada de Ferro São Luiz-Teresina possui 489, 5 km de linha, sendo 

quase toda no Estado do Maranhão, e é de propriedade do Governo Federal. 

No ano de 1951, a estrada de ferro transportou 48 400 toneladas, 

destacando-se a semente de babaçu, arroz, açúcar e sal. 

Os investimentos nessa estrada de ferro são voltados para a aquisição de 

trilhos, dormentes e vagões. 

O custo deste projeto totaliza Cr$ 38 445 700, com recursos em moeda 

estrangeira no valor de US$ 13 000 (Cr$ 263 250) e Cr$ 38 182 450 em moeda 

nacional. 

 
 

Projeto nº 30-B – Estrada de Ferro Central do Piauí  

 
De propriedade do Governo Federal, a Estrada de Ferro Central do Piauí 

possui 191 km, toda situada no Estado de mesmo nome. 

A Estrada de Ferro transportou 18 898 toneladas no ano de 1951, com 

destaque para amêndoas de tucum, sal, pedras para construção, madeiras, 

lenha, e farinha de mandioca. 

Os investimentos nesta Estrada de Ferro são direcionados para a 

aquisição de dormentes e locomotivas. 

O custo total do projeto é de Cr$ 11 943 000, sendo US$ 420 000         

(Cr$ 8 505 000), e Cr$ 3 438 000 em moeda nacional. 
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Projeto nº 30-C  – Rede de Viação Cearense 

 
A Rede de Viação Cearense, de propriedade do Governo Federal, possui 

1 596 km de linha, grande parte no estado do Ceará, e pequeno trecho na 

Paraíba. 

No ano de 1951, a Estrada de Ferro transportou principalmente lenha, 

caroço de algodão, milho, semente de mamona, entre outros, totalizando      

351 000 toneladas de carga. 

Os investimentos demandados para esse projeto se direcionam à 

aquisição de dormentes, locomotivas entre outros equipamentos. 

O custo total do projeto é de Cr$ 42 289 750, sendo US$ 1 639 000      

(Cr$ 33 189 750) em moeda estrangeira e Cr$ 9 100 000 em moeda nacional. 

 
 

Projeto nº 30-D – Estrada de Ferro Mossoró 

 
A Estrada de Ferro Mossoró possui 280 km de linha, a maioria de sua 

extensão é de propriedade do Governo Federal, sendo que 38 km são de 

propriedade privada. Sua extensão percorre os Estados do Rio Grande do 

Norte e da Paraíba. 

Esta Estrada de Ferro transportou em 1951, 77 800 toneladas de carga, 

destacando-se na movimentação de gesso, e em menor quantidade, sal e 

algodão. Os investimentos na Mossoró visam adquirir dormentes, vagões e 

locomotivas. 

O custo total desse projeto é de Cr$ 15 971 250, sendo em moeda 

estrangeira US$ 525 000 (Cr$ 10 631 250) e Cr$ 5 340 000 em moeda 

nacional. 

 
 

Projeto nº 30-E  – Viação Férrea Federal Leste-Bras ileiro 

 
A Viação Férrea Federal Leste-Brasileiro possui 2 547 km, se estendendo 

pelos estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Piauí e Minas Gerais. O 

Governo Federal é proprietário dessa Viação. 
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No ano de 1951, transportou-se pela Viação Férrea Leste-Brasileiro um 

total de 259 000 toneladas, principalmente de açúcar, madeira, minérios e 

sementes oleaginosas. 

O projeto prevê a aquisição de locomotivas, carros-motor, locomotivas 

entre outros, e seu custo total é estimado em Cr$ 324 624 250 com recursos 

em moeda estrangeira de US$ 1 745 000 (Cr$ 35 336 250) e Cr$ 289 288 000 

em moeda nacional. 

 

 
Projeto nº 30-F – Estrada de Ferro Nazaré 

 
A Estrada de Ferro Nazaré é de propriedade do Governo da Bahia, estado 

no qual se extende seus 340 km. 

Esta Estrada de Ferro transportou no ano de 1951: manganês, açúcar, 

farinha de mandioca, entre outros produtos. 

Os trabalhos da CMBEU previam para esse projeto a aquisição de 

dormentes, vagões-gôndola e vagões-gaiola. 

Não há investimento estrangeiro para essa Estrada de Ferro, apenas 

recursos em moeda nacional no total de Cr$ 8 910 000. 

 
 
 

Projeto nº 31 – Reaparelhamento do Estaleiro da Ilh a do Viana 

 
Este projeto, o de nº 31, é um complemento ao projeto nº 26 

(Reapalheramento da frota de cabotagem governamental). Este projeto tem por 

objetivo implantar a indústria de construção naval no país, corroborando para a 

expansão e manutenção da frota nacional de cabotagem. 

O local escolhido para a instalação dessa indústria foi a cidade do Rio de 

Janeiro, mais precisamente a Ilha do Viana, na Baía de Guanabara, local esse 

onde já existia instalações de construção naval da Companhia Nacional de 

Navegação Costeira.  

O projeto prevê a construção de estaleiro com capacidade de 10 000 

toneladas anuais de novas construções, e até mesmo a construção de duas 

usinas termoelétricas de 3 000 kw. 



 130 

O custo total do projeto é estimado em Cr$ 203 998 000, sendo            

US$ 4 311 000 (CR$ 87 298 000) em moeda estrangeira a ser requerido junto 

ao BIRD ou Eximbank e outros Cr$ 116 700 000 através de empréstimo junto 

ao BNDE. 

O projeto nº31 – assim como o nº26 - não foi aprovado pelo Governo 

Brasileiro quando do fechamento desse relatório, em novembro de 1954. 

 
 
 

Projeto nº 32 – Estrada de Ferro de Goiás 

 
O projeto nº32 prevê a remodelação e reequipamento da Estrada de Ferro 

de Goiás, a fim de aumentar seu tráfego e melhorar a eficiência de sua 

operação. 

Esta Estrada de Ferro possui 478 km de linha, sendo sua maioria no 

estado de Goiás e um pequena extensão no estado de Minas Gerais, o 

Governo Federal é seu proprietário. 

No ano de 1951, a Estrada de Ferro de Goiás transportou 218 450 

toneladas de carga, principalmente de arroz, cimento, feijão e sal. 

A melhora da eficiência e o aumento do tráfego dessa Estrada de Ferro 

demandavam, segundo os trabalhos da CMBEU, a aquisição de trilhos, 

dormentes, vagões e locomotivas, entre outros equipamentos. 

O custo total do projeto é estimado em Cr$ 273 357 750, sendo em moeda 

estrangeira, US$ 1 159 000 (Cr$ 23 469 750) a ser obtido através de 

empréstimo junto ao BIRD ou Eximbank e Cr$ 249 888 000 em moeda 

nacional, por meio de empréstimo junto ao BNDE.  

Este projeto foi aprovado pelo Governo Federal em 31 de agosto de 1953. 

 
 
 

Projeto nº 33  – Viação Férrea do Rio Grande do Sul  

 
A Viação Férrea do Rio Grande do Sul é de propriedade do Governo 

Federal, possui 3 573 km de linha, percorrendo apenas o estado de mesmo 

nome. Esta Viação se interliga com a Rede de Viação Paraná - Santa Catarina 

conectando-se assim a outros Estados. 
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No ano de 1951, por seus vagões, transportou-se 1 715 000 toneladas de 

carga, principalmente de madeira de pinho, arroz, trigo, gado e feijão. 

O objetivo deste projeto é o remodelamento e reequipamento dessa 

Viação, e prevê a aquisição de trilhos, dormentes, máquinas, vagões e 

locomotivas. 

O custo total do projeto é de Cr$ 875 678 000, sendo US$ 11 322 000 

(Cr$ 229 270 500) em moeda estrangeira através de empréstimo junto ao BIRD 

ou Eximbank e Cr$ 646 407 000 em moeda nacional a ser requerido junto ao 

BNDE. 

O projeto foi aprovado pelo Governo Federal em 27 de agosto de 1953. 

 
 
 

Projeto nº 34 – Rede Ferroviária do Nordeste e Estr ada de ferro 

Sampaio Corrêa 

 
O projeto nº 34 é dividido em duas Estradas de Ferro: a Rede Ferroviária 

do Nordeste e a Estrada de Ferro Sampaio Corrêa. 

 

34 – A: Rede Ferroviária do Nordeste 

 

Este projeto propõe o aumento da capacidade de tráfego e eficiência da 

operação desta Rede. De propriedade do Governo Federal, esta rede 

ferroviária possui extensão de 1 837 km, servindo aos estados de Pernambuco, 

Alagoas e Paraíba. 

Cana-de-açúcar, álcool, açúcar são as cargas mais importantes dessa via 

férrea, que transportou 1 869 153 toneladas em 1951. 

O projeto prevê a aquisição de trilhos, vagões, engates e locomotivas e 

seu custo total é estimado em Cr$ 585 237 000, parte em moeda estrangeira, 

US$ 8 777 000 (Cr$ 177 734 000) através de empréstimo requerido junto ao 

BIRD ou Eximbank e outros Cr$ 407 503 000 em moeda nacional por meio de 

empréstimo junto ao BNDE. 

 

 

 



 132 

34 – B: Estrada de Ferro Sampaio Corrêa 

 

O projeto nº 34-B prevê a fusão da Estrada de Ferro Sampaio Corrêa com 

a Rede Ferroviária do Nordeste, ademais de sua remodelação e 

reequipamento por meio da aquisição de dormentes e locomotivas. 

A Estrada de Ferro Sampaio Corrêa é de propriedade do Governo 

Federal, possui 403 km de extensão. A Sampaio Corrêa serve apenas ao 

estado do Rio Grande do Norte, e transportou 96 913 toneladas de carga no 

ano de 1951, principalmente de sal, cimento, semente de algodão. 

O custo total deste projeto é estimado em Cr$ 41 337 500, sendo         

US$ 1 350 000 (Cr$ 27 337 500) em moeda estrangeira oriundas das reservas 

brasileiras e Cr$ 14 000 000 de recursos do próprio Governo Federal, que 

aprovou este projeto em 28 de agosto de 1953. 

 

 
Projeto nº 35  – Serviço de navegação da Bacia do P rata 

 
O projeto nº 35 tem por objetivo melhorar e expandir o Serviço de 

Navegação da Bacia da Prata (SNBP), autarquia do Governo Federal 

responsável pelo transporte fluvial nos rios Paraguai e Paraná e seus afluentes. 

O trabalho da CMBEU prevê para este projeto o reequipamento da SNBP 

com o intuito de aumentar a capacidade de transporte hidroviário nesses rios. 

Construção de novos rebocadores e pequenos barcos fazem parte desse 

reequipamento proposto pelo projeto. 

O custo total deste projeto é de Cr$ 145 714 00, com recursos em moeda 

estrangeira no montante de US$ 1 535 250 (Cr$ 31 089 000) a ser obtido junto 

ao BIRD ou Eximbank e outros Cr$ 114 625 000 a ser requerido junto ao 

BNDE. 

Este projeto foi aprovado pelo Governo Federal em 15 de janeiro de 1954. 

 
 

Projeto nº 36 – Companhia Paulista de Estradas de F erro 

 
Este projeto tem por objetivo remodelar e duplicar a linha férrea que se 

estende entre Campinas e Itirapina, no estado de São Paulo. Este projeto 
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prevê a aquisição de trilhos e locomotivas, e é um complemento ao projeto     

nº 02 também direcionado à Cia. Paulista de Estradas de Ferro. 

O custo do projeto totaliza Cr$ 665 324 750, US$ 7 619 000                 

(Cr$ 154 284 750) em moeda estrangeira por meio de empréstimo junto ao 

Eximbank e Cr$ 511 040 000 de recursos do próprio Governo Federal. 

O projeto nº36 foi aprovado pelo Governo Federal em 27 de agosto de 

1953. 

 
 

Projeto nº 37 – Companhia Comércio e Navegação 

 
A Cia. Comércio e Navegação, de propriedade privada, atua no serviço de 

cabotagem, e transportou no ano de 1951, 600 330 toneladas de carga, mais 

de 10% do total desse mercado. A Cia. possuía 22 navios com idade média 

superior a 40 anos. 

O projeto visava rejuvenescer essa frota, adquirindo 4 navios cargueiros, e 

modernizando os navios. 

O projeto demanda em sua totalidade US$ 2 400 000 (Cr$ 48 600 000) a 

ser requerido através de empréstimo junto ao BIRD ou Eximbank. 

O projeto não foi aprovado pelo Governo Federal quando do fechamento 

do relatório da CMBEU, em novembro de 1954. 

 
 

Projeto nº 38 – Estrada de Ferro Sorocabana 

 
A Estrada de Ferro Sorocabana é de propriedade do estado de São Paulo 

e possui 2 129 km. A Sorocabana, como é conhecida, liga-se a outras 

importantes vias férreas no Estado de São Paulo: Cia. Paulista de Estrada de 

Ferro Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, e Rede de Viação Paraná-Santa 

Catarina.  

Em 1951, a Sorocabana transportou 4 140 000 toneladas de carga, 

destacando-se: madeira de pinho, cimento, milho, café e outras comodities. 

O projeto nº38 prevê a melhora da eficiência e aumento da capacidade de 

tráfego desta Estrada de Ferro, através da aquisição de trilho, vagões e 

locomotiva. 
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O custo total deste projeto é estimado em Cr$ 754 317 000, sendo       

US$ 14 904 00 (Cr$ 301 806 000) em moeda estrangeira por meio de 

empréstimo junto ao BIRD ou Eximbank. Em moeda nacional, o projeto 

demanda junto ao BNDE a quantia de Cr$ 452 511 000. 

Este projeto foi aprovado pelo Governo Federal em 04 de dezembro de 

1953. 

 

 
Projeto nº 39  – Companhia Mogiana de Estradas de F erro 

 
A Cia Mogiana de Estradas de Ferro é de propriedade do Governo 

Federal, possui 1 879 km e serve à zona noroeste de São Paulo, triângulo 

mineiro e Sul de Minas Gerais. Pelas linhas da Mogiana foram transportadas 

no ano de 1951, 1 107 000 toneladas, principalmente de café, arroz, madeira, 

cimento, fertilizantes. 

A Mogiana se articula com outras importantes vias férreas do país: 

Sorocabana, Cia. Paulista, São Paulo-Minas, Rede Mineira de Viação e 

Estrada de Ferro de Goiás. 

O projeto nº39 prevê a remodelação e reequipamento da Mogiana através 

da aquisição de trilhos, dormentes, trilhos, vagões e outros equipamentos. 

O custo total desse projeto é estimado em Cr$ 684 719 000. Em moeda 

estrangeira é requerido um empréstimo junto ao BIRD ou Eximbank no valor de 

US$ 8 394 000 (Cr$ 169 979 000), e um outro empréstimo em moeda nacional, 

Cr$ 514 740 000. 

O projeto foi aprovado pelo Governo Federal em 04 de dezembro de 1953. 

 

 
Projeto nº 40 – Estrada de Ferro Araraquara 

 
A Estrada de Ferro de Araraquara é de propriedade do Governo do estado 

de São Paulo e possui 507 km de extensão. No ano de 1951, esta Estrada de 

Ferro transportou 414 401 toneladas de carga, destacando-se o transporte de 

café, sementes oleaginosas, e algodão. 

O 40º projeto da CMBEU propõe o reequipamento dessa Estrada de Ferro 

a fim de melhorar sua eficiência e aumentar sua capacidade de tráfego.  Essa 
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melhora seria obtida através da aquisição de trilhos, vagões, locomotivas e 

adaptação de vagões. 

O custo total estimado para esse projeto é de Cr$ 198 508 000, com 

previsão de US$ 8 838 000 (Cr$ 178 970 000) em moeda estrangeira, através 

de empréstimo junto ao BIRD ou Eximbank, e Cr$ 19 538 000. 

O projeto foi aprovado pelo Governo Brasileiro em 30 de janeiro de 1954.  

 

 
Projeto nº 41 – Estrada de Ferro Central do Brasil – Linhas de bitola 

estreita de Minas Gerais 

 
A Divisão de Minas Gerais da Estrada de Ferro Central do Brasil possui 1 

513 km, e é de propriedade do Governo Federal. 

 Esta divisão mineira da Central do Brasil transportou 1 408 toneladas de 

carga em 1951, carga essa constituída de matérias-primas para siderurgia, 

manufaturas de ferro e aço, madeira e outros produtos agrícolas. 

O último projeto da CMBEU prevê a remodelação e reequipamento dessa 

linha férrea ao propor a aquisição de carros, vagões e maquinário. 

O custo total estimado para este projeto é de Cr$ 624 113 000 sendo US$ 

1 763 000 (Cr$ 35 700 000) em moeda estrangeira a ser requerido junto ao 

BIRD ou Eximbank e outros Cr$ 588 413 000 em moeda nacional, através de 

empréstimo junto ao BNDE. 

O projeto nº41 foi aprovado pelo Governo Brasileiro em 30 de janeiro de 

1954. 

 

 

Relatório Especial – Estrada de Ferro Vitória a Min as 

 

Este projeto especial também é direcionado a investimentos em transporte 

ferroviário, desta vez na Estrada de Ferro Vitória a Minas. 

Esta Estrada de Ferro é de propriedade da Companhia Vale do Rio Doce, 

possui 569 km de extensão, das jazidas de minério de ferro de Itabira ao Porto 

de Vitória. Em 1951, a Vitória a Minas transportou 1 762 000 toneladas de 

carga, sendo grande parte de minério de ferro. 
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A Estrada de Ferro solicitou diretamente ao Eximbank um empréstimo de 

US$ 1 800 000 (Cr$ 36 450 000) a fim de adquirir 9 locomotivas para reforço de 

seu parque de tração. 

A pedido do Eximbank, a CMBEU se manifestou a respeito dessa 

solicitação de empréstimo, em relatório enviado ao Eximbank. Apesar de ser 

beneficiado pelo programa, esse projeto não foi elaborado pelos trabalhos da 

CMBEU. 

 

Uma vez analisada a evolução das relações entre Brasil e Estados Unidos 

e a constituição da CMBEU em 1950 neste segundo capítulo, pretende-se no 

capítulo seguinte analisar a volta de Vargas ao poder, as principais medidas 

econômicas adotadas em seu governo e a relação entre Brasil e Estados 

Unidos, cuja deterioração culminou no fim prematuro dos trabalhos da CMBEU. 
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Capítulo III 
 

Segundo Governo Vargas: Da ortodoxia econômica 

ao fim da CMBEU 

 
 

Ao analisar o segundo governo Vargas, é comum por parte de muitos 

estudiosos do período, dividi-lo em duas fases. 

 No aspecto político, é comum dividi-lo entre o seu início, em janeiro de 

1951 até a reforma ministerial de junho de 1953. A segunda fase, 

consequentemente se iniciaria a partir da reforma ministerial e perduraria até o 

fim do governo Vargas, com sua morte em agosto de 1954. Esta visão é 

defendida por Helio Jaguaribe (1968) e é seguida por outros autores, como 

Skidmore (1976). 

 Segundo estes autores, a primeira fase teria sido caracterizada como 

reacionária e conservadora, enquanto que a segunda seria nacionalista e 

trabalhista.  

Esta tese é refutada por Maria Celina D’araújo: 

 

Em primeiro lugar, não se pode falar em duas fases 
distintas do Governo e, consequentemente, numa 
“virada” de orientações responsável pela situação de 
crise que impediu o término do mandato do Presidente. 
Além do mais, quando se fala nessas duas pretensas 
fases – a conservadora e a nacionalista -, usa-se como 
argumento central a associação entre posições 
conservadoras e interesses do capital estrangeiro, e a 
relação entre esquerda e nacionalismo econômico. A 
nosso ver, tais associações mecânicas não procedem, 
como de fato as diferentes posições econômicas e 
políticas coexistem durante todo o Governo e marcam 
efetivamente sua pauta de atuação conciliatória, mas 
coerente em suas contradições. (D’ARAÚJO, 1982, p. 
160) 
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O chefe da Assessoria econômica de Vargas, Rômulo Almeida também 

rechaça esta visão. 

 

Há alguns historiadores também que acham que houve 
duas fases do governo Vargas – uma fase conservadora, 
até 1953, e uma fase mais militante, depois de 1953-, 
mas na verdade isso era quanto ao discurso de Vargas. 
No princípio, realmente, ele procurou maneirar o seu 
discurso para não levantar onda, mas, desde o momento 
em que a onda foi levantada de fora para dentro, ele teve 
de responder ao discurso da demolição, a toda a 
conspiração que houve contra o seu governo ele teve de 
responder com um discurso mais contundente, por isso é 
que pareceu haver duas fases diferentes. Mas, pelo que 
pude perceber como participante do governo houve uma 
continuidade perfeita, a descontinuidade foi apenas a 
crise política de Vargas em 1954, que realmente 
interrompeu com sua queda todo o processo de 
transformação importante, de elaboração institucional, de 
empreendimentos, de impacto que caracterizou o 
governo Vargas (ALMEIDA, 2004, p. 132). 

 

 

No aspecto econômico, é comum dividir o segundo governo Vargas 

também em duas fases, divisão essa no estilo: “Campos Sales-Rodrigues 

Alves”16. 

Esta tese é defendida nos trabalhos de Vianna (1987) e Fonseca (1989) 
17. A fase de ajustes e reformas seria a tônica da política econômica dos dois 

primeiros anos, com a adoção de medidas ortodoxas, enquanto que a segunda 

fase, a partir de 1953, seria de crescimento econômico, com a estabilização da 

economia e principalmente com a promessa de financiamento internacional 

consubstanciada nos trabalhos da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos 

(CMBEU). 

O autor do presente trabalho pretende apresentar o governo Vargas em 

dois ”capítulos-fases”.  

                                                 
16 É muito comum se empregar na literatura econômica o termo “Campos Sales-Rodrigues Alves”. Esse 
termo retoma aos governos Campos Sales (1894-1898) e Rodrigues Alves (1898-1902), quando o 
primeiro é marcado por reformas e ajustes e o segundo é marcado pelas realizações e empreendimentos, 
rebentos principalmente dos ajustes do período anterior. 
17 O próprio ministro da Fazenda, Horácio Lafer, menciona o termo “Campos Sales-Rodrigues Alves” 
como objetivo na condução da política econômica a partir de 1951. 
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Este terceiro capítulo apresenta o segundo Governo Vargas desde seu 

início em 31 de janeiro de 1951 – contemplando as alianças políticas pré-

eleitorais e a campanha presidencial – até o momento em que foram 

suspensas as promessas de financiamento do acordo da CMBEU, cujos 

primeiros sinais surgem no primeiro semestre de 1953, apesar de seus 

trabalhos técnicos se encerrarem em 31 de julho daquele ano.  

A segunda fase se inicia a partir do fracasso da CMBEU até o fim do 

governo Vargas em agosto de 1954 e será apresentado no capítulo IV deste 

trabalho 

Do ponto de vista cronológico o corte temporal do governo Vargas 

apresentado neste trabalho, se aproxima mais ao apresentado nos trabalhos 

de Vianna (1987) e Fonseca (1989). 

 

 

3.1 A volta ao poder nos braços do povo 

 
A seção 1.2 do presente trabalho – A redemocratização do Brasil, o fim do 

Estado Novo e a queda de Vargas –, buscou apresentar toda a movimentação 

política interna que culmina na queda de Vargas em 29 de outubro de 1945. 

Após recolher-se a seu exílio em São Borja, sua mais importante atuação 

política foi no pronunciamento favorável à candidatura Dutra, vitoriosa no pleito 

de 03 de dezembro daquele mesmo ano, ademais de sua expressiva votação 

para a Assembléia Nacional Constituinte: senador por dois estados (pelo PSD 

no Rio Grande do Sul e pelo PTB em São Paulo), e deputado federal por sete 

estados (São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, 

Paraná e Rio de Janeiro), o que era permitido pela legislação eleitoral do 

período. 

A presença de Vargas no Distrito Federal era rara, se limitando a quatro 

discursos no Congresso, “No primeiro (em dezembro de 1946), fez a defesa de 

seu governo anterior e, nos demais (em junho e julho de 1947), acrescentou 

vigoroso ataque à política recessiva de crédito, então seguida pelo governo 

Dutra” (VIANNA, 1987, p. 30). Vargas não participa dos trabalhos da 

Constituinte de 1946, inclusive não assinando a nova Carta Magna quando de 

sua promulgação em 18 de setembro. 
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3.1.1. A formação de alianças políticas  

 

As alianças políticas para as eleições presidenciais de 1950 começam a 

esboçar-se já nos anos 1947-48, marcados por eleições para as Assembléias 

Legislativas e governos estaduais e pela formulação de um Acordo 

Interpartidário que reunia o PSD, UDN e o PR. 

Em janeiro de 1947, ocorrem eleições suplementares e estaduais para o 

Congresso, nas quais Vargas passa a mostrar uma forte disposição a retornar 

e com um discurso voltado às questões sociais:  

 

[...] colocara-se à frente da campanha em favor dos 
candidatos do PTB ao Congresso, atacando a 
“plutocracia” da “democracia capitalista”, na qual a 
liberdade política era uma “burla”, pois lhe faltava 
“igualdade social” (SKIDMORE, 1976, p. 103). 

 

 

O envolvimento de Vargas nos pleitos estaduais e municipais em seus 

anos de “exílio”, bem como suas candidaturas em 1945 tinha como principal 

objetivo o fortalecimento de seu partido, o PTB, principalmente nas grandes 

cidades. 

 

A preocupação com os interesses do PTB, do qual fora 
mentor, é uma constante do ex-presidente no período em 
que fica recolhido no Sul do país, embora se recuse a 
intervir nas questões internas do partido e mesmo na 
crise que nele se instaura logo após as eleições de 
outubro de 1945, tendo como protagonistas os líderes 
Baeta Neves e Segadas Viana contra Hugo Borghi, pela 
disputa da liderança agremiação” (D’ARAÚJO, 1982, p. 
41-42). 
 

 

 O ex-presidente também atuava no sentido de preservar a lealdade de 

velhos caciques políticos pelo interior do país através do PSD. Um fato político 

importante nesse sentido foi o apoio dado ao candidato ao governo de Minas 

Gerais em 1947, Bias Fortes do PSD. 
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Os resultados das urnas em janeiro de 1947 apresentam dois grandes 

empecilhos para o retorno de Vargas: o fortalecimento do Partido Comunista 

Brasileiro, e o surgimento de uma importante força política populista em São 

Paulo: Ademar de Barros.  

O fortalecimento do PCB – principalmente no Distrito Federal e em São 

Paulo – era uma ameaça a Vargas, uma vez que este partido disputava com o 

PTB a mesma faixa de eleitorado: o operariado. 

O recém criado Partido Social Progressista (PSP) apresenta como 

candidato a governador do estado de São Paulo em 1947, Ademar de Barros – 

que contava inclusive com o apoio do PCB - que vence o petebista Hugo 

Borghi. Barros se destacaria como importante líder político do estado por mais 

de uma década. 

Ademais de sua derrota em São Paulo, Vargas sofre outras derrotas no 

país, perde em Minas Gerais com a derrota de Bias Fortes do PSD para o 

udenista Milton Campos e em seu estado natal, Rio Grande do Sul, Vargas 

perde com o petebista Alberto Pasqualini, um dos fundadores do partido. 

A primeira pedra no sapato de Vargas – a concorrência com o PCB – foi 

eliminada com o cancelamento do registro do partido pelo Tribunal Superior 

Eleitoral em maio de 1947. O PTB seria o maior beneficiário com o espólio dos 

eleitores do PCB. 

Uma vez eliminado esse primeiro obstáculo a Vargas, o grande problema 

ainda era seu fortalecimento, bem como do PTB em São Paulo, cujo 

acirramento de popularidade teria um novo teste ainda em 1947. 

Em novembro daquele ano, ocorreu em São Paulo eleição para vice-

governador do Estado.  Vargas se envolve na campanha do candidato do PSD, 

Cirillo Júnior, que também recebe o apoio do PTB e do PCB, mesmo na 

ilegalidade. “Dessa estranha união resultou um fato que provocou arrepios em 

muita gente, quando Prestes e Getúlio subiram juntos num palanque de 

campanha” (FAUSTO, 2006, p.162).  

Ademar de Barros apresenta a candidatura de Novelli Júnior, também 

apoiado por Dutra. O candidato do PSP, Novelli Júnior, também conhecido 

como “Genrelli” por ser casado com uma enteada do presidente Dutra, vence o 

pleito. Getúlio amarga mais uma derrota em São Paulo, e o seu partido o PTB 
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sai fragmentado do processo eleitoral – Hugo Borghi apoiara Novelli Júnior, e o 

partido enfrenta denúncias de corrupção.  

Estava claro que para voltar ao cargo maior da nação, Vargas teria que 

neutralizar ou mesmo juntar forças com Ademar de Barros e sua máquina do 

PSP. E o primeiro passo a essa aproximação entre Vargas e Barros viria 

meses mais tarde, em janeiro de 1948 com um fato político do qual nenhuma 

das duas personalidades políticas fizeram parte: o Acordo Interpartidário. 

A “União nacional em torno de Dutra” como também foi conhecido o 

Acordo Interpartidário, foi um pacto político no qual os presidentes do PSD, 

Nereu Ramos; da UDN, José Américo de Almeida; e do PR, o ex-presidente 

Arthur Bernardes apresentariam um candidato comum que combatesse a volta 

de Vargas ao poder no pleito de 1950.  

 

Pensado como um acordo de governabilidade, na 
linguagem de hoje, com marca conservadora, e como 
estratégia para evitar a volta de Getúlio ao poder, o 
entendimento provocou, desde logo, a aproximação 
entre Getúlio e Adhemar. (FAUSTO, 2000, p.162) 
 
 

O acordo, firmado muito antes do pleito – quase 2 anos e 9 meses - não 

se mostraria duradouro. “Em fins de 1949 já era evidente a fragilidade do 

acordo, principalmente pela dificuldade em se encontrar um candidato comum, 

de “coalizão nacional”, para o pleito de 1950” (BENEVIDES, 1981, p.74). 

Por fim, o tiro sairia pela culatra e o maior beneficiário do acordo 

interpartidário seria Vargas. 

  

O acordo não resistiu à realidade do problema 
sucessório, mas teve importantes conseqüências: 
empurrou Ademar de Barros na direção de Getúlio 
Vargas e ao dar a Dutra grande influência na 
coordenação de sua sucessão, possibilitou-lhe vetar 
Nereu Ramos, candidato potencial do PSD e nome que 
Vargas parecia propenso a aceitar e apoiar. (VIANNA, 
1987, p.30) 

 

 

Vargas não perde tempo, e no ano de 1948, adeptos de sua candidatura 

passam a se aproximar do PSP e de Ademar de Barros, que por sua vez, 
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visava uma possível candidatura à presidente em 1955. Ademar apoiaria 

Vargas, selando assim o acordo entre PTB – na verdade mais na figura política 

de Vargas – e o PSP para os dois próximos pleitos presidenciais. 

 

Depois de dois anos como governador de São Paulo, 
Ademar representava uma força mais poderosa, dentro 
do Estado, do que o PTB ou o PSD. Se Getúlio quisesse 
alcançar a presidência, não o poderia fazer sem o auxílio 
de Ademar. O próprio Ademar tinha ambições 
presidenciais. Mas achava muito cedo para testá-las e 
precisava do amparo de Getúlio para os seus planos de 
longo alcance. O apoio ao retorno de Vargas, significava, 
em contrapartida, o futuro apoio de Vargas ao nome de 
Ademar, que estendia assim um trampolim para o cargo 
supremo. (SKIDMORE, 1976, p.104) 

 

 

Opositores até meses atrás estavam agora unidos em torno da futura 

sucessão presidencial. “Tendo se situado em campos opostos durante as 

eleições municipais de 1947, em São Paulo, essas duas forças passam a atuar 

juntas no debate direto com vistas à sucessão presidencial”. (D’ARAUJO, 1982, 

p.50). 

O evento emblemático da confirmação da candidatura de Vargas ocorreria 

na terça-feira de carnaval, em fevereiro de 1949 quando este concede 

entrevista a Samuel Wainer, repórter de O Jornal, de Assis Chateaubriand. 

“Nesta entrevista, perguntado sobre sua volta ao primeiro plano da política 

nacional, Getúlio respondeu: “Sim, eu voltarei, não como líder político, mas 

como líder das massas.” (FAUSTO, 2000, p.163). 

Restava ainda aos correligionários da candidatura de Vargas outra 

preocupação: os militares, responsáveis pela sua deposição em 1945. Estes 

por sua vez, não se constituiriam em um obstáculo à candidatura de Vargas, 

uma vez que a posição dominante dentro das Forças Armadas era a de 

isenção ao pleito de 1950.  

  

 

Vargas e Ademar de Barros mandaram seus emissários, 
em fins de 1949, para saber de Góes Monteiro como os 
militares reagiriam à idéia da candidatura do ex-ditador. 
Góes assegurou aos lugares-tenentes de Vargas que 
nas “Forças Armadas não perduravam ressaibos ou 
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idéias preconcebidas contra ele, nem elas se oporiam à 
sua posse no caso de eleito, desde que respeitasse, não 
só a Constituição como os direitos impostergáveis dos 
militares”. (SKIDMORE, 1976, p.104-105) 

 

 

Vargas, por intermédio de seu interlocutor, João Neves da Fontoura, 

chega a oferecer a Góes Monteiro o cargo de vice em sua chapa, porém este já 

havia se comprometido com Dutra no apoio ao candidato do PSD. 

Os opositores a Vargas, PSD, UDN e PR também se articulavam em 

busca de uma candidatura única. No início de 1949, o presidente Dutra sugere 

a candidatura de Walter Jobim, governador do Rio Grande do Sul, no que se 

chamou de “fórmula Jobim” em torno de uma candidatura nacional. Esta idéia 

foi rechaçada pela UDN. 

Em outubro de 1949, esta mesma coligação apresenta a candidatura de 

Afonso Pena Júnior, no que se chamou de ”fórmula mineira”. Nesta 

oportunidade quem não aceita a proposta foi o PSD. 

Fracassadas as tentativas de uma aliança política em oposição a Vargas, 

a UDN homologa em 12 de maio de 1950 a candidatura do brigadeiro Eduardo 

Gomes, candidato derrotado por Dutra no pleito de 1945. Esta candidatura 

ainda recebe a adesão do Partido Libertador (PL) e do Partido de 

Representação Popular que reunia integralista. 

Em 09 de junho, foi a vez do PSD apresentar, de forma surpreendente, a 

candidatura do mineiro Cristiano Machado, pouco conhecido no cenário 

nacional. 

Vargas, convencido de que não haveria veto dos militares quanto a sua 

candidatura – posição essa reforçada pela eleição da chapa nacionalista 

encabeçada pelo General Estillac Leal no Clube Militar em 1950 -, decide-se 

por sua candidatura, homologada pela convenção do PTB em 16 de junho de 

1950, e em 29 de junho pelo PSP de Ademar de Barros, que indicaria como 

vice em sua chapa, João Café Filho. 

A declaração de um dos líderes da UDN e maior opositor de Vargas, 

Carlos Lacerda, em 01 de junho de 1950 daria o tom do que seria a campanha 

presidencial daquele ano: “O Sr. Getúlio Vargas, senador, não deve ser 

candidato à presidência. Candidato, não deve ser eleito. Eleito, não deve tomar 
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posse. Empossado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar” 

(BRANDI, 1983, p.231). 

Em julho, antes do início da campanha, Vargas concederia uma entrevista 

ao periódico Folha da Noite de São Paulo, no qual previa as dificuldades de 

sua campanha, apesar de demonstrar confiança em sua vitória e as 

dificuldades que seriam enfrentadas neste iminente governo. 

 

Conheço meu povo e tenho confiança nele. Tenho plena 
certeza de que serei eleito, mas sei também que, pela 
segunda vez, não chegarei ao fim do meu governo. Terei 
de lutar. Até onde resistirei? Se não me matarem, até 
que ponto meus nervos poderão agüentar? Uma coisa 
lhes digo: não poderei tolerar humilhações. (BRANDI, 
1983, p.229) 

 

 

3.1.2. A campanha presidencial e a vitória em 03 de  Outubro  

 

A campanha presidencial de Vargas rumo ao retorno ao Catete se iniciou 

em 09 de agosto do ano de 1950 com comício em Porto Alegre, e toda a 

coordenação da campanha coube ao correligionário de longa data, João Neves 

da Fontoura. 

Em toda a campanha, Vargas discursou em 77 comícios nos 21 estados 

da Federação, sendo esses discursos mais concentrados em São Paulo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, e Rio Grande do Sul, onde encerrou a 

campanha na cidade de São Borja em 30 de setembro. 

Ao lado de Vargas na campanha, estiveram personalidades de orientação 

ideológica das mais díspares, desde o líder comunista Luis Carlos Prestes, e 

personalidades à direita. Fileiras do PSD também apoiariam Vargas, 

abandonando o candidato do partido, Cristiano Machado, no episódio que 

eternizou o termo “cristianizar”.  

A candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes, por sua vez, era sustentada 

por grande parte dos veículos de comunicação. Sua base se concentrava entre 

os jovens e os intelectuais, chegando também a receber o apoio do líder 

integralista Plínio Salgado. 
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A intelectualidade e a grande Imprensa demonstravam uma forte rejeição 

à candidatura Vargas 

 

São Paulo, que o candidato visitou rapidamente na 
primeira metade de agosto e em setembro, durante uma 
semana antes de sua chegada foi inundada de 
propaganda getulista. Mas a Universidade de São Paulo 
teve a sua fachada enlutada com crepe negra, e a 
bandeira nacional foi hasteada a meio-pau. O Estado de 
São Paulo se recusava a usar o nome de Getúlio, 
referindo-se sempre ao ex-ditador (DULLES, 1967, 
p.314). 

 

Para as eleições aos governos estaduais, a candidatura de Vargas fez 

coligações com outros partidos, em Minas Gerais com Juscelino Kubitschek do 

PSD; no Rio Grande do Sul com Ernesto Dornelles também do PSD; e de 

forma surpreendente se alia com o candidato udenista, João Cleófas em 

Pernambuco, fortalecendo assim sua candidatura em termos regionais. 

Os dois grandes temas da campanha de Vargas, muito focados em seus 

discursos de campanha foram: o nacionalismo e a reforma social. 

 

No primeiro, ele destacava os grandes empreendimentos 
de seu governo – a Companhia Vale do Rio Doce, a 
Fábrica Nacional de Motores e a usina siderúrgica de 
Volta Redonda – e prometia ampliar a ação do Estado, 
sem renunciar aos investimentos estrangeiros. No 
segundo, acenava com a extensão da legislação 
trabalhista aos trabalhadores do campo, para manter e 
ampliar as conquistas alcançadas pacificamente, sem o 
apelo à luta de classes, em favor dos que trabalham e 
produzem (FAUSTO, 2000, p.164). 

 

Vargas não rechaçava a participação da entrada do capital estrangeiro no 

país, desde que não fosse utilizado para controlar os recursos naturais 

brasileiros. 

 

O nacionalismo do ex-presidente se limitava aos setores 
do petróleo e da produção mineral que, segundo dizia, o 
seu governo tinha integrado no patrimônio nacional. O 
capital estrangeiro seria bem-vindo, desde que não fosse 
utilizado para “entrega de nossos recursos naturais, de 
nossas reservas ao controle de companhias 
estrangeiras”. Acentuava a importância do petróleo, “cuja 
existência no Brasil, graças ao meu governo, já não 



 147 

podem mais negar”, dizendo que “quem entrega o seu 
petróleo, aliena sua própria independência.” (DULLES, 
1967, p.316). 
 

 

Também não faltaram críticas ao atual governo, do presidente Dutra. 

 
A gestão econômica do governo Dutra foi duramente 
criticada por Vargas na campanha, em especial o 
desperdício de divisas que, acumuladas nos EUA e na 
Europa com a guerra deveriam ter sido gastas com o 
reequipamento industrial, e não com importações de 
supérfluos e compras de ferrovias obsoletas e 
deficitárias. (LEOPOLDI, 1994, p.163). 

 

 

Em 03 de outubro, com um comparecimento maciço da população às 

urnas, Vargas obteve 48,7% dos votos, contra 29,7% do candidato da UDN, 

Brigadeiro Eduardo Gomes, e 21,5% de Cristiano Machado do PSD. 

Vargas venceu em 18 das 24 unidades da federação, perdendo apenas 

nos estados de Minas Gerais, Pará, Ceará, Maranhão, e territórios do Acre e 

Amapá. 

O apoio que Vargas recebeu nas áreas mais urbanizadas foi fundamental 

para sua vitória, recebendo mais de 60% dos votos nos Estados de São Paulo, 

Rio de Janeiro e no Distrito Federal. 

O candidato a vice-presidente na chapa de Vargas, Café Filho também 

venceria as eleições18 porém com uma margem menor àquela obtida por 

Vargas, enfatizando a força da personalidade de Vargas como superior aos 

partidos e coligações. Café Filho obteve pouco mais de 2,5 milhões de votos, 

menos de 200 mil a mais que o candidato da UDN, Odilon Braga. 

Os partidos que compuseram a chapa com Vargas obtiveram ganhos na 

votação para a Câmara Federal, o PSP atingiu 7,9% dos votos, enquanto que o 

PTB subiu de 7,7% para 16,8% dos votos. UDN e PSD perderam espaço, 

passando de 29% para 24,4%, e 52,8% para 37% dos votos respectivamente. 

Vide ANEXO -  III com o resultado final da votação para presidente em 1950. 

O comportamento hostil da UDN em relação à Vargas se refletiria no 

lançamento de um recurso jurídico por parte de um de seus deputados, Aliomar 
                                                 
18 Havia eleição para vice-presidente separadamente da eleição para presidente conforme Legislação 
Eleitoral da época. 
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Baleeiro, no qual se alegava que a Constituição de 1946 exigia que para as 

eleições para presidente e vice se exigia a maioria absoluta dos votos. 

Em 18 de janeiro de 1951, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou 

Vargas e Café Filho como vitoriosos no pleito de 03 de outubro, diplomando-os 

em 27 de janeiro. 

Vargas toma posse em 31 de janeiro de 1951, apoiado pelo entusiasmo 

da população, como revelava uma marchinha carnavalesca de fevereiro 

daquele ano: “Retrato do Velho”, de Haroldo Lobo e Marino Pinto, cujos 

primeiros versos são os seguintes: 

 

 

Bota o retrato do velho outra vez, 

bota no mesmo lugar 

O sorriso do velhinho 

faz a gente trabalhar 

 

 

 

3.2 A composição política do novo governo 

 

O primeiro Ministério nomeado por Vargas ficou conhecido como 

“Ministério da experiência”, - conforme declarado pelo próprio à Imprensa nos 

primeiros dias de governo -, e apresentou uma composição conservadora. 

O PSD foi contemplado com a maioria das pastas: Negrão de Lima, na 

pasta da Justiça e dos Negócios Interiores; João Neves da Fontoura nas 

Relações Exteriores; o Ministério da Fazenda coube ao representante da 

indústria paulista e filiado ao partido, Horácio Lafer; Simões Filho no Ministério 

da Saúde e Educação; e Miguel Couto Filho na pasta da Saúde. 

O PSP de Ademar de Barros nomeou Álvaro Pereira de Souza Lima para 

a pasta de Viação e Obras Públicas, ademais de ter influenciado na indicação 

de Ricardo Jafet - maior colaborador da campanha de Vargas -, para a 

presidência do Banco do Brasil. 

Ao partido de Vargas, coube apenas a indicação da pasta do trabalho, 

para Danton Coelho. A UDN, também foi contemplada com uma pasta, a da 



 149 

agricultura, para João Cleófas, com quem Vargas fizera um pacto político no 

pleito de 1950, já mencionado. 

A nomeação do militar nacionalista e presidente do Clube Militar, Estillac 

Leal, para o ministério da Guerra causou polêmica dentro dos círculos militares.  

 

Em relação às duas importantes posições na área econômico-financeira, 

havia em um primeiro momento a intenção de se nomear Ricardo Jafet para o 

Ministério da Fazenda. Porém, por interferência de João Neves da Fontoura, 

optou-se por Horácio Lafer, uma vez que esse era vinculado a grupos 

industriais, partidário de um estabelecimento de relações com os Estados 

Unidos e de uma visão ortodoxa na condução da economia, características 

essas que facilitariam na evolução dos trabalhos da CMBEU cujo acordo havia 

sido celebrado no mês anterior. 

Outras posições na área econômica tiveram como ocupantes figuras 

políticas que partilhavam da mesma visão de Lafer, destacando-se: Walter 

Moreira Salles para a diretoria executiva da SUMOC. A atuação dissonante, 

conforme a ser apresentado neste trabalho seria a de Jafet no Banco do Brasil 

nos dois primeiros anos de governo. 

 

 

3.2.1. A Assessoria Econômica 

 

A maior novidade na formação do novo governo ficou por conta da criação 

da Assessoria Econômica, órgão ligado diretamente à presidência, e 

notadamente de orientação nacionalista. Esta assessoria desenvolveria no 

próximo governo um papel técnico importante, principalmente nas questões 

voltadas ao planejamento e de um desenvolvimento mais independente para o 

país, tendo o Estado como o mais importante ator. 

 

A criação dessa Assessoria, quando da instauração do 
Governo, representa um fato inédito no Brasil. Pela 
primeira vez um Governo brasileiro criava um órgão 
permanente de planejamento encarregado de estudar e 
formular projetos sobre os principais aspectos da 
economia do país. Atuando discretamente, sem qualquer 
alarde político, a Assessoria Econômica torna-se, na 
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prática, o órgão que dita ao Governo uma atuação 
econômica planejada dentro de uma perspectiva 
nacionalista, tendo, portanto, um papel político de 
extrema importância (D ‘ARAÚJO, 1982, p.134). 

 

 

Para este órgão, nomeou-se Rômulo Almeida19, velho opositor de Vargas 

até 1950 e que havia atuado como chefe do Departamento Econômico da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI). Conforme escolha do próprio 

Rômulo Almeida, a equipe técnica da Assessoria foi marcada por técnicos 

nacionalistas, destacando-se: Ignácio Rangel, Cleanto de Paiva Leite, Jesus 

Soares Pereira e Accioly Borges, integrantes do Clube dos Economistas e 

considerados por Bielschwosky (1996), como desenvolvimentistas 

nacionalistas, embora seja importante salientar que o mesmo autor 

considerasse o pensamento de Ignácio Rangel como independente. 

Um importante aspecto da atuação desta assessoria diz respeito a sua 

independência em relação às composições partidárias. “Enquanto estas 

refletiam o mundo da barganha e do conflito, a Assessoria expressava uma 

direção definida quanto ao planejamento econômico e quanto a uma forma de 

atuação do Estado nas questões de economia.” (D’ARAÚJO, 1982, p.134). 

A atuação da Assessoria de caráter nacionalista conviveu de forma não 

conflitante com os trabalhos da CMBEU, conforme depoimento do próprio 

Rômulo Almeida em sua biografia. 

 

 

Nós mantínhamos um bom diálogo técnico com a 
Comissão Mista, embora adotássemos políticas 
diferentes. Mas não havia conflitos. Eu mesmo era amigo 
de todos, embora fosse um vínculo de ordem pessoal. 
De modo geral, os da Comissão Mista eram 
essencialmente estatiestatista, privatista, a favor da 
Light, a favor das Empresas elétricas Brasileiras; toda 
política era trazer dinheiro americano para reforçar essas 
empresas. Eles tinham lá seus discursos e, no que era 
objetivo, cumpria bem sua função de “escritório de 

                                                 
19 A título de informação, é comum que o nome de Rômulo Almeida apareça nos meios acadêmicos e 
mesmo na literatura disponível como Rômulo de Almeida, seu verdadeiro nome, porém refutado pelo 
próprio, conforme depoimento em uma de suas biografias. “Meu nome era Rômulo Barreto de Almeida, 
mas, no primeiro ano de ginásio, o professor disse que esse negócio de “de” era coisa de aristocracia. 
Então como eu era democrata, e já revoltoso, tirei este “de” do meu nome" (SOUZA & ASSIS, 2006. 
p.39)  
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projetos”. Porém, sem entrar no planejamento 
estratégico e nos demais projetos estruturantes que 
caracterizam o governo Vargas. O único instrumento 
maior que a Comissão Mista realmente elaborou foi a 
constituição do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico, BNDE, em 1952, pela necessidade de 
administrar um fundo de reaparelhamento econômico 
para a contrapartida em cruzeiros dos projetos 
específicos (SOUZA & ASSIS, 2006, p.145). 

 
 

O papel desempenhado pela Assessoria principalmente em questões que 

envolvem o planejamento econômico, o desenvolvimento e nacionalismo serão 

discutidas no curso deste trabalho, mais precisamente na seção 4.4 quando 

analisaremos as questões acima.  

 

 

3.3 A política econômica  

 

As medidas econômicas adotadas pelo novo governo em seus dois 

primeiros anos são notadamente ortodoxas, no que seria a chamada fase 

Campos Sales. “Tratava-se de comprimir severamente as despesas 

governamentais, aumentar na medida do possível a arrecadação, adotar 

políticas monetária e credíticia contracionistas” (VIANNA, 1987, p.71). 

O controle da inflação a partir da adoção de medidas de saneamento 

fiscal, um maior equilíbrio no balanço de pagamentos, criariam um ambiente 

favorável para o afluxo de capital estrangeiro, - principalmente aquele 

prometido dentro do financiamento da CMBEU -, viabilizando assim a segunda 

fase, marcada por grandes realizações, principalmente no sentido de superar 

os gargalos na infra-estrutura. 

  

A segunda etapa necessitaria de um considerável afluxo 
de capital externo que viabilizasse as importações 
necessárias aos grandes empreendimentos. Com esse 
intuito (dado a escassez dos fluxos de capital privado no 
pós-guerra e a natureza “pública” dos projetos) seria 
crucial nas negociações com o governo americano e com 
o Banco Mundial, firmes demonstrações de austeridade 
na condução da política econômica. (PINHO NETO, 
1987, p.7). 
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3.3.1. A política de comércio exterior 

 

Ao início de 1951 quando Vargas toma posse como presidente, as 

perspectivas para o país no que diz respeito às transações com o exterior eram 

otimistas, três razões podem ser apontadas como primordiais dentro destas 

perspectivas: 

a) A expectativa de financiamento de longo prazo ao desenvolvimento a 

partir dos trabalhos da CMBEU; 

b) O preço do café, principal produto de exportação havia se elevado 

substancialmente nos anos anteriores20. Esse aumento no preço da rubiácea 

permitiu uma melhora na balança comercial. 

c) A balança comercial se favoreceu de uma queda em valor das 

importações, apesar do aumento no volume físico importado. Observa-se uma 

queda no preço dos importados no ano de 1950. 

Em seus dois primeiros anos, não há mudanças na política de comércio 

exterior, o que significava a manutenção da taxa de câmbio fixa e 

sobrevalorizada e do regime de concessão de licenças de importação, apesar 

desse regime passar por um certo relaxamento nos primeiros meses de 

governo Vargas. 

O afrouxamento do regime de concessão de licenças de importação 

prejudicou o balanço de pagamento no biênio 1951-52. Esse afrouxamento 

ocorreu após a melhora das condições externas, reflexo principalmente da 

Guerra da Coréia.  

 

A Guerra da Coréia produziu diversos efeitos importantes 
sobre a política de câmbio e do comércio exterior 
brasileiro. O receio de que ocorresse um período de 
escassez induziu a uma mudança de diretrizes no 
sentido de estocar materiais essenciais, principalmente 
bens de capital e matérias-primas. Imprimiu-se, então, 
nova orientação à política cambial: suspensão das 
operações vinculadas e relaxamento dos critérios de 
orçamento e licença para que as importações dos bens 
pretendidos tivessem maior facilidade de entrada, 
principalmente em vista da escassez interna de estoques 
da época. Tais medidas vinham ao encontro dos 

                                                 
20 O preço médio no mercado de Nova York para o café Santos, tipo A, mole, elevou-se de US$ 27,4 
cents/libra-peso em 1949 para US$ 49,5 cents/libra-peso no ano seguinte e US$ 53,8 cents/libra-peso em 
1951. 
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interesses dos importadores, já significativamente 
subsidiados pela taxa de câmbio supervalorizada. Essa 
situação foi agravada não só pelo relaxamento dos 
controles, como também pela substancial elevação dos 
preços de importação em 1951. (DIB, 1985, p. 24) 

 

O primeiro semestre de 1951 apresentava importações de US$ 860 

milhões (US$ 449 milhões em moedas conversíveis e US$ 411 milhões em 

moedas inconversíveis), quase os US$ 934 milhões de todo o ano anterior. O 

déficit neste primeiro semestre foi de US$ 34 milhões. 

 

O impacto sobre a posição cambial foi violento, 
particularmente no tocante à redução das reservas em 
moedas conversíveis, o que se explica pela necessidade 
de financiar nessas moedas parte substancial dos 
encargos do balanço de pagamentos referentes à conta 
de serviços ou de capitais. (VIANNA, 1987, p. 49) 

 

 

O aumento das licenças de importação demandava uma ação por parte 

do governo no sentido de se atribuir um regime mais severo na concessão 

destas licenças. A reintrodução de um regime mais severo viria ainda no ano 

de 1951, mais precisamente em 01 de agosto, quando o Conselho da 

Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC) define instruções neste 

sentido. 

As licenças para importação ainda permaneceriam elevadas entre agosto 

e dezembro daquele ano, voltando a um patamar médio do período do controle 

severo de importações apenas em 1952. 

Apesar do aumento da licença de importações, o país ainda obtém um 

pequeno superávit na balança comercial de US$ 68 milhões em 1951, 84% 

menor que o apresentado no ano anterior, conforme apresenta tabela 3.2. 
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Tabela 3.1 

Exportação, Importação e saldos da balança comercia l:  

Brasil, 1949-1954 

(US$ Milhões) 

 

Anos Exportação (FOB) Importação (FOB) Saldo 

1949 1.100    947 153 

1950 1.359    934 425 

1951 1.771 1.703  68 

1952 1.416 1.702              (286) 

1953 1.540 1.116 424 

1954 1.558 1.410 148 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados de: DIB, 1985, pgs.19 e 31.  
 

A situação da balança comercial só não foi agravada pelo forte aumento 

das exportações, principalmente do café, responsável por quase metade do 

aumento de US$ 412 milhões das exportações em 1951, conforme apresenta a 

tabela 3.3. 

Outro produto que corroborou para o aumento das exportações foi o 

algodão, beneficiado pelo aumento de 78% dos preços no mercado mundial. O 

acréscimo em valor do algodão foi de US$ 102 milhões em relação ao ano de 

1950, e o produto era responsável por 11% da pauta de exportações do país. 

 

Tabela 3.2 

Exportações de café e exportações totais  

Brasil, 1949-1954 

(US$ Milhões) 

 

Anos Exportação de café Exportação de outros Exportação Total 
1949   632 468 1.100 

1950   866 493 1.359 

1951 1.058 713 1.771 

1952 1.045 371 1.416 

1953 1.088 452 1.540 

1954   948 610 1.558 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados de: Vianna, 1987, p. 54.  
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Em 1952, a queda das exportações agravou a situação da balança 

comercial apesar de um certo equilíbrio das importações. O déficit comercial 

naquele ano foi de US$ 286 milhões. 

O quantum importado caiu cerca de 8%, porém os preços subiram na 

mesma proporção, não alterando o valor total importado. Por outro lado, a 

receita de exportações caiu cerca de 20% em relação ao ano de 1951. A esta 

queda de exportações, podem ser atribuídas três razões: 

 

a) Perda de competitividade das exportações brasileiras em razão da 

sobrevalorização do cruzeiro e da inflação interna; 

b) Queda da venda de algodão no exterior – conforme mencionado, 

segundo principal produto da pauta de exportação do país -, pela crise da 

indústria têxtil, iniciada nos Estados Unidos em julho de 1951 e estendida à 

economia mundial; e 

c) Retenção de estoques por parte dos exportadores na expectativa que 

houvesse uma desvalorização cambial, ainda que autoridades governamentais 

declarassem que o cruzeiro não seria desvalorizado. 

 

Se a situação da balança comercial se deteriorou no primeiro biênio do 

segundo governo Vargas, a balança de serviços e de capital não foram 

capazes de equilibrar o balanço de pagamentos. 

A balança de serviços seguia apresentando déficits (US$ 469 milhões em 

1951 e US$ 336 milhões no ano seguinte) principalmente pelo pagamento de 

fretes, uma vez que o país não possuía uma marinha mercante importante e 

pela remessa de lucros e dividendos para o exterior por parte de empresas 

estrangeiras. 

A fim de diminuir essa remessa de lucros, em 03 de janeiro de 1952, o 

governo baixa o Decreto-Lei 30.363 que corrigia a regulamentação da Carteira 

de Câmbio do Banco do Brasil, controlando assim a remessa de lucros, que já 

naquele ano seria de apenas  20% do valor do ano anterior. Apesar do sucesso 

econômico da medida, esta irritaria o governo norte-americano, prejudicando a 

relação entre ambos os países. 
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A conta de capital por sua vez, não foi capaz de gerar fortes saldos, 

principalmente pelo fato de os investimentos líquidos estrangeiros diretos no 

país terem ficado aquém do esperado nos anos de 1951 e 1952.  

 

 

3.3.2. A política fiscal  

 

O presente trabalho, em seu primeiro capítulo, apresenta que a política 

doméstica no fim do governo Dutra foi marcada pelo desequilíbrio 

orçamentário. Não por acaso, esta se tornara uma das maiores preocupações 

para o novo ministro da Fazenda de Vargas, Horácio Lafer, para quem essa 

era a maior razão para o recrudescimento da inflação, acompanhando a visão 

dos ortodoxos.  

A situação fiscal foi considerada como crítica, sendo que a previsão do 

déficit do orçamento no ano de 1951 era de Cr$ 2,3 bilhões. A esse déficit, 

deveriam ainda ser acrescidos Cr$ 2,1 bilhões de créditos autorizados e não 

abertos no exercício anterior, Cr$ 1,9 bilhão de encargos já votados sem 

receita correspondente, ademais de outros Cr$ 600 milhões de outras fontes de 

despesas relacionadas, chegava-se assim a um déficit de cerca de Cr$ 6,8 

bilhões. 

Diante de tamanho problema, Lafer sugere o que se chamou de um 

“programa comum de salvação das finanças públicas, acima dos partidos 

políticos e dos interesses regionais”. 

 

Tal programa constaria, basicamente das seguintes 
medidas: (1) nenhum pedido de crédito seria solicitado 
pelo poder Executivo; (2) nenhum projeto que 
ocasionasse aumento de despesas seria votado sem a 
receita correspondente; (3) os créditos autorizados e não 
abertos seriam reduzidos em cerca de Cr$ 1 bilhão; (4) 
as despesas do governo seriam significativamente 
reduzidas. (VIANNA, 1987, p.72) 

 

 

Já no ano de 1951, as despesas do setor público diminuem, 

principalmente em decorrência da queda de cerca de 3% dos investimentos 

públicos que passaram a responder por 20,3% da formação bruta do capital 
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fixo, bem abaixo dos 28,4% do ano anterior. É verdade que esse resultado 

também foi impactado pelo aumento do investimento privado em decorrência 

do aumento de importações de bens capital. Ainda assim, as despesas da 

União subiram 4% em comparação ao ano de 1950. 

 

 

Tabela 3.3 

Finanças Públicas -  1946-1952 

(Receita, despesa e déficit da União e dos estados)  

(Em Cr$ Milhões) 

 

União Estados e ex-Distrito Federal  
Anos Receita Despesa Superávit (+)  

Déficit (-) 
Receita Despesa Superávit (+) 

Déficit (-) 
1946 11.570 14.203 - 2.633   8.256   8.576    - 320 
1947 13.853 13.393   + 460   8.968 10.416 - 1.448 
1948 15.699 15.696      + 3 11.193 12.375 - 1.182 
1949 17.917 20.727 - 2.810 13.923 14.850    - 927 
1950 19.373 23.670 - 4.297 16.375 18.540 - 2.165 
1951 27.428 24.609 + 2.819 22.905 24.336 - 1.431 
1952 30.740 28.461 + 2.279 25.337 30.801 - 5.464 
1953 37.057 39.926 - 2.869 30.477 35.894 - 5.417 
1954 46.539 49.250 - 2.711 39.206 44.783 - 5.577 

Fonte: IBGE, o Brasil em números, 1960. Apud: VIANNA, 1987, p.73 
 

 

Ademais da contenção de despesas, o orçamento de 1951 apresentou 

um significativo aumento na arrecadação, 42% superior em relação ao ano 

anterior e 34% em relação ao previsto. Este aumento na arrecadação foi 

resultado da inflação, do crescimento real da economia, e da melhora na 

eficiência da arrecadação, esta última destacando-se pelo aumento de cerca 

de 45% da receita do imposto de renda. 

Outros fatores também corroboraram para o aumento da receita 

tributária. O aumento das importações e a conseqüente receita de impostos 

destas importações foram de cerca de 65%, ademais da arrecadação do 

imposto do selo em mais de 45% e do imposto de consumo em mais de 30%. 

Assim sendo, a previsão de um déficit de cerca de Cr$ 2,3 bilhões se 

transformou em um superávit de Cr$ 2,8 bilhões, conforme demonstra a tabela 

3.4. É importante notar que houve ainda uma queda no déficit dos Estados, e 
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Distrito Federal, gerando assim um superávit global, o que não ocorria desde 

1926. 

No ano de 1952 também se seguiu a busca de um equilíbrio 

orçamentário, mantendo-se as orientações do ano anterior, e os bons 

resultados da União no ano anterior se repetiram.  

 

A despesa realizada ultrapassou a fixada em apenas 8%. 
Novamente foi o crescimento da receita muito além do 
fixado (+34%) que assegurou superávit no orçamento da 
União praticamente da mesma magnitude absoluta do 
obtido no ano anterior (VIANNA, 1987, p. 73). 

 

 

A elevação da receita se deveu ao aumento da alíquota dos impostos de 

renda, selo e transferências de fundo para o exterior. Praticamente todos os 

tributos da União aumentaram sua arrecadação em relação ao ano anterior e 

ao previsto, destacando-se o imposto de renda e de consumo. 

Os Estados e o Distrito Federal, porém apresentaram altos déficits, que 

resultaram em um déficit global de mais de Cr$ 3 bilhões. 

 

Em resumo, nos dois primeiros anos do segundo 
Governo Vargas, imprimiu-se, com o objetivo declarado 
de combater a inflação através do controle da oferta de 
moeda, a orientação de conter, na medida do possível, 
os gastos públicos. (VIANNA, 1987, p. 74) 

 

 

Uma importante medida na economia doméstica do período e que deve 

ser lembrada, foi o anúncio do aumento do salário mínimo no natal de 1951 e 

que passaria a vigir a partir de 1952. Este havia recebido um importante reforço 

de 216%, recuperando assim o poder de compra da população, uma vez que o 

mesmo encontrava-se congelado desde 1943 e entre ambos os anos o 

aumento do custo de vida havia sido de 157%. 
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3.3.3 A política monetária e credíticia 

 

A política monetária e credíticia do período devem ser analisadas à luz 

do papel que o Banco do Brasil desenvolvia sob o ponto de vista institucional. 

O Banco do Brasil era o órgão de maior importância no sistema financeiro 

nacional. À esta instituição atribuía-se as seguintes funções: 

a) Principal fonte de crédito para o setor privado, uma vez era o maior 

banco privado do país e inexistia um mercado de capitais de longo prazo; 

b) Único banco de fomento do país, até a criação do BNDE em 1952; 

c) Único banco rural no país, financiava a produção e comercialização 

de diversas colheitas através da Carteira de Crédito Agrícola (CREAI) e da 

Carteira de Crédito Geral (CREGE) ; 

d) Agente financiador do governo – bem como dos estados, municípios e 

autarquias -, na cobertura de gastos cujo financiamento não fosse suficiente 

por meio dos tributos e empréstimos; 

e) Executor das funções de autoridade monetária através da Carteira de 

Redescontos (Cared), responsável pela liquidez do sistema bancário através 

da operação de redesconto de títulos comerciais e empréstimos aos bancos 

quando estes estiverem garantidos por letras do Tesouro na forma de 

redescontos, e da Caixa de Mobilização Bancária (Camob), responsável pelos 

empréstimos de última instância aos bancos comerciais. 

 

O Banco do Brasil era, portanto, simultaneamente Banco 
Central, banco do governo e maior banco comercial do 
país (sendo o único de fomento e o único banco rural). 
Vale ressaltar ainda que a forma histórica como essas 
diferentes funções se consolidaram institucionalmente 
em um único órgão impedia uma distinção clara entre 
elas. Sob esse aspecto, é particularmente interessante 
notar que o exercício simultâneo das funções de banco 
comercial e de autoridade monetária é a fonte de um 
conflito recorrente entre o Banco do Brasil e o Ministério 
da Fazenda (VIANNA, 1987, p.75). 
 
 

 

Ao analisar a política monetária e credíticia nos dois primeiros anos do 

governo Vargas, observa-se que o equilíbrio orçamentário obtido no primeiro 

ano possibilitou ao governo a adoção de uma política monetária restritiva, uma 
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vez que o Tesouro Nacional não necessitou de emissões de moeda para 

cobertura de suas despesas. 

O Tesouro Nacional que nos anos anteriores havia chegado a ser 

beneficiário em mais de 50% dos empréstimos do Banco do Brasil, passaria a 

atingir pouco mais de 22% em 1951 e 18% no ano seguinte, conforme aponta a 

tabela 3.5. 

 

Tabela 3.4 

Banco do Brasil: empréstimos em geral segundo  

os beneficiários – 1946-1952  

(Em Cr$ Milhões) 

 

Ano Tesouro 
Nacional  

Outras Entidades 
Públicas 

 
Bancos 

Atividades 
Econômicas  Total 

1946 13.345   1.469    401   8.922   24.137 
1947 13.542   1.637 1.012   9.517   25.708 
1948 14.165   1.673 1.721 10.653   28.212 
1949 17.876   2.005 1.890 12.918   34.689 
1950 18.700   3.144 2.943 14.901   39.688 
1951   9.270   4.987 2.781 24.737   41.775 
1952   9.944   6.855 4.123 34.366   55.288 
1953 18.589   8.552 7.308 40.397   74.846 
1954 22.737 15.587 7.730 57.324 103.378 

Fonte: Banco do Brasil, relatórios anuais, diversos números. Apud: VIANNA, 1987, p.76 
     (a) Basicamente empréstimos a estados e municípios 

 

 

Se por um lado as medidas ortodoxas de política monetária conduzidas 

pelo ministro Lafer levaram a bons resultados, não se pode dizer o mesmo da 

política credíticia, conduzida pelo presidente do Banco do Brasil, Ricardo Jafet . 

Jafet não comungava da mesma visão ortodoxa do ministro da fazenda 

e era defensor dos interesses da indústria paulista. Essa postura do presidente 

do Banco do Brasil concomitante com uma série de funções acumuladas que 

esta instituição possuía, conforme mencionado, comprometeram o que seria a 

fase Campos Salles, ou seja, a fase de ajustes do governo Vargas. 

Os empréstimos do Banco do Brasil aumentaram de forma significativa 

para o empresariado no biênio que compreende os anos de 1951-52, conforme 

aponta a tabela 3.5. “[...] os destinados [empréstimos] ao Tesouro Nacional 

caem de 47% em 1950, para 22,2% e 17,8%, em 1951 e 1952 
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respectivamente. Já os destinados às atividades econômicas, nesses mesmos 

anos, sobem de 37,6% para 59,2% e 62,4%” (VIANNA, 1987, p.77). 

Os resultados das medidas econômicas no combate à inflação se 

mostram ineficazes e no primeiro biênio do governo, 1951-52, a variação do 

Índice Geral de Preços (Disponibilidade Interna) no período foi de 11,9% e 

12,9% respectivamente, não muito diferente dos 12,4% de 1950.   

No que diz respeito ao desempenho da economia, os anos de 1951 e 

1952 apresentaram um crescimento do PIB real de 5,9% e 8,7% 

respectivamente, impulsionado em grande parte pelo setor de serviços. 

 

 

3.3.4 A criação do Banco Nacional de Desenvolviment o Econômico 

(BNDE)21 

 

Um importante marco no primeiro biênio do Segundo Governo Vargas, 

foi a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE). A 

atuação desse órgão seria como um banco de fomento que atuaria no 

fornecimento de empréstimos de longo prazo às empresas privadas e do 

governo para investimentos na indústria de base e em infra-estrutura. 

A necessidade da criação de uma entidade governamental que se 

dedicasse ao financiamento a longo prazo da indústria nacional já havia sido 

tema de uma série de debates a respeito do desenvolvimento econômico 

brasileiro e uma sugestão dos trabalhos da Missão Cooke em 1942. 

Em novembro de 1951, já contando com a iminente colaboração norte-

americana no financiamento à infra-estrutura do país através dos trabalhos da 

CMBEU, o ministro da Fazenda, Horácio Lafer, anuncia o Plano Nacional de 

Reapalheramento Econômico22, também conhecido como “Plano Lafer”, 

instituído pela Lei n 1.474.   

 

 

                                                 
21 O “S” de Social que formaria BNDES seria acrescentado 30 anos mais tarde, a partir do decreto-lei 
presidencial de 25 de maio de 1982 quando a instituição também passou a ser responsável pela gestão do 
Fundo de Investimento Social (Finsocial). 
22 É muito comum na literatura econômica disponível encontramos o mesmo plano com a denominação 
de Programa de Reaparelhamento Econômico como em Draibe (2004). 
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O Plano Nacional de Reaparelhamento Econômico (ou 
Plano Lafer), por exemplo, era anunciado em 1951, por 
Horácio Lafer, então Ministro da Fazenda, no Governo 
de Getúlio Vargas. Foi apresentado como um plano 
qüinqüenal de investimentos em indústria de base, 
transporte, energia, frigoríficos e modernização da 
agricultura (IANNI, 1986, p.126). 

 

 

Já no ano de 1952 o Congresso Nacional autoriza a criação do Fundo 

de Reaparelhamento Econômico. Os recursos externos para esse fundo seriam 

oriundos dos recursos prometidos no acordo da CMBEU enquanto que os 

recursos internos derivariam de um adicional sobre impostos de renda de 

pessoas físicas e jurídicas, depósitos das caixas econômicas e das reservas 

técnicas das companhias de seguro. 

A gestão destes recursos  seria a maior responsabilidade do BNDE, 

criado pela Lei n. 1.628 em 20 de junho de 1952. 

A criação do BNDE era o primeiro resultado concreto dos trabalhos da 

CMBEU, muito embora não fosse uma recomendação direta dos trabalhos 

desta comissão. A primeira diretoria, porém, é formada por técnicos que 

atuavam na CMBEU. 

 

Do grupo brasileiro que trabalhou na Comissão Mista 
Brasil-Estados Unidos, três foram destacados, para 
participar da fundação do BNDE. Ari Frederico Torres, 
como diretor superintendente e eu próprio, como diretor 
econômico, encarregado da organização do 
Departamento Econômico. Ao diretor Glycon de Paiva 
coube a organização do Departamento Técnico. Um 
outro técnico do grupo, Lucas Lopes, passou a fazer 
parte do Conselho de Administração. (CAMPOS, 1994, 
p.192) 

 

 

A superintendência do novo órgão seria o concentrador de poder, 

conforme seu estatuto, para desgosto do ministro da fazenda Lafer, que 

desejava acumular a função de presidente do banco às suas funções de 

ministro. 

A instituição ainda teria outro diretor-superintendente durante o governo 

Vargas, após o pedido de demissão de Ari Torres ainda em 1952, o advogado 
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e jornalista gaúcho, José Soares Maciel Filho e que acumularia o cargo com o 

de diretor-executivo da SUMOC. 

 

3.4 As relações externas entre Brasil e Estados Uni dos  

 

Conforme já apresentado no presente trabalho, os entendimentos para a 

formação da CMBEU, bem como a assinatura do acordo foram firmados ainda 

durante o governo Dutra. Porém toda a negociação em torno dos projetos e do 

valor financiado pelo governo norte-americano ocorreu durante o governo 

Vargas, principalmente no primeiro ano de seu governo, em 1951. 

 A negociação em torno da formação da CMBEU já foi apresentada na 

seção 2.6 deste trabalho. Esta seção, 3.4 tem por objetivo analisar uma outra 

importante negociação entre ambos os países no mesmo período, o Acordo 

Militar. 

As razões que acarretaram no esvaziamento da CMBEU também serão 

analisadas em seção posterior. 

 

 

3.4.1 O Acordo militar  

 

A IV Reunião de Consulta aos Chanceleres Americanos, em 

Washington, entre os dias 26 de março e 07 de abril de 1951 foi um evento 

emblemático na relação entre ambos os países. 

 

Nas reuniões preparatórias, definiram-se os três pontos 
que constituiriam a agenda da conferência: 1) 
cooperação política e militar para a defesa da América; 
2) segurança interna dos povos do hemisfério; e                 
3) cooperação econômica de emergência. (D’ARAÚJO, 
1982, p.139) 
 
 

A partir de janeiro, o ministro das Relações Exteriores, João Neves da 

Fontoura, havia passado a se empenhar no preparo da participação brasileira 

na Conferência e a negociar junto aos Estados Unidos a obtenção de 

financiamento para a Comissão Mista, o que estaria dentro do item 3 da 

agenda da conferência, conforme apresentado por D’Araújo. 
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No que diz respeito aos itens 1 e 2, o país estaria em condições difíceis 

de negociação, uma vez que seria pressionado pelos Estados Unidos a ter uma 

postura mais ativa do ponto de vista militar, principalmente no que diz respeito 

à Guerra da Coréia, na qual os Estados Unidos já estava envolvido.  

 

Quando do início do governo Vargas em 1951, já estava em curso a 

Guerra da Coréia (1950-53). Já em junho daquele ano, o ministro de relações 

exteriores, Neves da Fontoura, sugere ao presidente Vargas que se 

pronunciasse sobre o conflito demonstrando a posição do país em favor do 

mundo ocidental e contra a ameaça do comunismo. “Segundo o Ministro, tal 

pronunciamento teria ótimas repercussões nos Estados Unidos, melhorando 

nossas expectativas de auxílios financeiros” (D’ARAÚJO, 1982, p. 149). 

Ainda em junho daquele ano, a ONU envia ao Brasil uma nota na qual 

solicitava o envio de tropas para a Coréia. Essa idéia era refutada pela opinião 

pública e dentro da oficialidade, principalmente os nacionalistas, que 

dominavam o Clube Militar. 

Neves da Fontoura, encarregado de elaborar uma nota oficial a respeito 

da posição do Brasil e a ser enviada ao Embaixador norte-americano, chega a 

afirmar que o país estava disposto a participar militarmente do conflito na 

Coréia. A posição do ministro era influenciada pelas questões econômicas, 

Neves da Fontoura estava preocupado com o prosseguimento do programa de 

colaboração econômica previsto dentro da CMBEU. Vargas modifica a nota do 

ministro, apontando que ainda seriam necessários entendimentos acerca da 

colaboração a ser dada pelo país no conflito. 

 

Vargas não escondeu dos Estados Unidos a orientação 
que adotaria. Ele queria que houvesse reciprocidade 
econômica. “A boa vontade do Governo brasileiro de 
contribuir com as matérias-primas nacionais para a 
economia de emergência dos Estados Unidos” – dizia 
um memorandum entregue ao Embaixador Herschel V. 
Johnson – “deve encontrar sua contrapartida na boa 
vontade do Governo norte-americano de conceder 
prioridades de fabricação e créditos bancários a termo 
médio e longo, para a imediata execução de um 
programa racional de industrialização e de obras 
públicas. O memorandum condenava as restrições 
artificiais impostas ao nível do preço e reivindicava a 
implantação de indústrias junto às fontes de matérias-
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primas. Vargas queria, por exemplo, que os americanos 
construíssem fábricas para a industrialização de 
monazita no Brasil. (BANDEIRA 1978, p.324). 

 

A maneira pela qual o Brasil participaria do conflito seria conduzida pelo 

General Góis Monteiro, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA). O 

Brasil se dispunha a estudar a questão do envio de uma Divisão de Infantaria, 

idéia essa não muito bem recebida pelos militares que estavam mais 

preocupados com um melhor preparo do exército brasileiro. Nem mesmo 

Osvaldo Aranha, simpatizante dos Estados Unidos e representante brasileiro 

no Conselho de Segurança da ONU era favorável a esse envolvimento. “Ele 

chamava essa guerra de pelourinho coreano, luta infernal e sem finalidade, um 

erro que os Estados Unidos cometeram e do qual deveriam sair sozinhos” 

(BANDEIRA, 1978, p.329). 

Vargas busca ganhar tempo e postergar qualquer decisão sobre o envio 

de tropas à Coréia. Para isso convoca reunião do Conselho de Segurança 

nacional e envia Góis Monteiro aos Estados Unidos. Vargas buscava 

convencer Góis Monteiro de que concomitantemente à discussão do 

envolvimento do país no conflito asiático havia as negociações em torno do 

financiamento do programa da CMBEU. 

 

E isto ele deixou bem claro nas instruções que transmitiu 
ao General Góis Monteiro. “O Brasil necessita de um 
auxílio americano para a solução dos problemas básicos 
de transporte, industrialização, e produção de energia; e 
os Estados Unidos necessitam de apoio militar brasileiro, 
passivo e ativo, na luta travada contra a URSS e o grupo 
de potências satélites”. (BANDEIRA, 1978, p.331-332). 

 

Góis Monteiro conclui que nas negociações o Brasil não conseguiria 

obter um compromisso profundo dos Estados Unidos no mesmo molde do que 

acontecera em 1942 quando da II Guerra Mundial e da construção da CSN 

sem que assumisse um compromisso de cooperação militar com os norte-

americanos, que propõe um acordo com a seguinte escala de prioridades: 
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1) Defesa interna; 

2) Defesa do continente; 

3) Preparação de forças para que a ONU as empregasse na Coréia ou 

onde necessitasse. 

 

Ambos os países não chegam a um acordo quanto ao envio de soldados 

para o conflito na Coréia, uma vez que essa medida não encontraria suficiente 

apoio popular, conforme respondera Góis Monteiro a um representante do 

governo norte-americano. 

No início de 1952, em meio às negociações para o envio das tropas à 

Coréia, os Estados Unidos propõe um acordo militar secreto que tinha por 

objetivo a compra por parte dos americanos de minerais estratégicos 

brasileiros, notadamente: manganês, urânio e areia monazítica. O interesse 

norte-americano por esses minerais haviam aumentado principalmente após os 

soviéticos terem explodido sua terceira bomba atômica em outubro do ano 

anterior. 

Vargas realiza em 16 de janeiro reunião extraordinária para aprovar a 

operação de envio de minerais e em 21 de fevereiro por sugestão de Neves da 

Fontoura cria a Comissão de Exportação de Materiais Estratégicos (CEME) e 

no mesmo dia – sem que seus membros tivessem sido nomeados – autoriza a 

remessa de 5 mil toneladas in natura e refinada para os Estados Unidos. 

Essa atitude de Vargas quebrou a política defendida pelo Conselho 

Nacional de Pesquisa (CNPq) e o Conselho de Segurança Nacional no que diz 

respeito à exportação de minerais atômicos, conforme comunicado do 

Secretário-Geral da segunda instituição, o General Aguinaldo Caiado de Castro 

a Vargas.  

O acordo Militar Brasil-Estados Unidos foi finalmente assinado no Rio de 

Janeiro em 15 de março de 1952, pelo ministro João Neves da Fontoura, que 

conduziu a negociação pelo lado brasileiro ao lado do General Góis Monteiro.  

 

O acordo, que suscitou renovadas acusações à 
“subserviência” de Getúlio, incluía, entre outros itens, o 
compromisso dos Estados Unidos de fornecer 
equipamentos e serviços ao Brasil, que por sua vez 
forneceria aos americanos materiais estratégicos, 
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especialmente urânio e monazita23. (FAUSTO, 2006, 
p.177) 
 

 

A assinatura do acordo gerou uma importante baixa no ministério de 

Vargas. Marginalizado nas discussões em torno de sua assinatura, o ministro 

da guerra, Estillac Leal se demite em 26 de março de 1952, o General Ciro do 

Espírito Santo Cardoso toma posse nem seu lugar. 

É no meio militar que o acordo e a cessão de minerais estratégicos 

geram maiores protestos, conseguindo desagradar ao setor nacionalista, este 

até então mais ligado ao governo e o conservador dentro do Clube Militar. 

 Ainda em 1952, em maio, as eleições para o Clube Militar consagram a 

vitória da chapa conservadora, Cruzada Democrática liderada por Alcides 

Echegoyen e Nelson de Melo, com uma vitória acachapante contra a chapa 

nacionalista de Estillac Leal e do General Horta Barbosa, 8.288 contra 4.489 

votos. Para muitos autores: Fonseca (1989), Brandi (1983), D’araújo (1982), 

esta derrota da chapa nacionalista no Clube Militar significava a perda 

significativa do apoio dos militares a Vargas. 

Por outro lado, com o acordo militar, Neves da Fontoura conseguia de 

alguma forma atender a interesses norte-americanos, mantendo assim um bom 

relacionamento com o governo daquele país, o que não comprometeria o envio 

dos recursos prometidos pela CMBEU, pelo menos não por esse motivo. 

 

 

3.4.2 O fim da CMBEU 

 

O ano de 1952 era de eleições presidenciais nos Estados Unidos, e este 

pleito foi marcado pela vitória do republicano e comandante das forças militares 

norte-americanas na Segunda Guerra Mundial, o General Dwight David 

Eisenhower. Einsenhower derrota o democrata Adlai Stevenson, governador de 

Illinois, de forma acachapante, 442 a 89 votos no colégio eleitoral. Eisenhower 

tomaria posse em janeiro de 1953. 

                                                 
23 No contexto das negociações para o Acordo Militar Brasil - Estados Unidos, areia monazítica e 
monazita fazem parte do mesmo assunto. A areia monazítica é a areia rica em monazita. A monazita por 
sua vez é um mineral rico em tório, altamente radioativo. 
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Estava claro que haveria mudanças nas relações entre ambos os 

países, até porque o novo governo sofreria influências de homens de negócios 

que tinham interesses no Brasil. 

 

A eleição de Eisenhower levou ao poder, nos Estados 
Unidos, dois homens diretamente ligados a negócios no 
Brasil: Nelson Rockfeller e George Humphrey, o petróleo 
e o manganês. Rockfeller anunciou logo uma viagem ao 
Rio de Janeiro para conversar com Vargas. O Senado 
ainda debatia o projeto da Petrobrás e a Standard Oil24 
alimentava a esperança de abafá-lo (BANDEIRA,1978, 
p.342) 

 

Humphrey já não tinha boas recordações do Brasil, uma vez que havia 

perdido a concessão de uma jazida de minerais na Serra do Navio, no Amapá 

para uma empresa concorrente. 

 

As relações entre ambos os países passam a se deteriorar A partir do 

início daquele ano de 1953, o que culminaria no fim dos trabalhos da CMBEU. 

“Em junho de 1953, o Governo de Eisenhower resolveu, unilateralmente, 

extinguir a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos [...] O Brasil enfrentaria com 

as próprias mãos os problemas de desenvolvimento” (BANDEIRA, 1978, 

p.1978, p.344-345). 

 

Para muitos estudiosos, a ascensão de um republicano na Casa Branca 

e sua conseqüente postura conservadora, foi a principal causa do fim dos 

trabalhos da CMBEU. 

O próprio Vargas escreve que a nova administração norte-americana era 

a maior responsável pelo fim dos trabalhos da CMBEU. 

 

A nova administração norte-americana, sob a chefia do 
Senhor Dwight D. Eisenhower, o supremo comandante 
das forças aliadas na guerra e hoje um dos supremos 
chefes da luta internacional pela paz, trouxe algumas 
alterações de ordem técnica no intercâmbio de nossos 
países, em conseqüência da nova política que adotou, 
de predominância da iniciativa privada nas relações 

                                                 
24 A Standard Oil Company fundada em 1884 por John D. Rockfeller era a maior companhia do segmento 
de petróleo, agrupando outras empresas menores do setor e representando um grande truste, logo, sua 
influência na política interna norte-americana, bem como externa sempre foi significativa. 
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econômicas internacionais, política a que obedeceu, sem 
dúvida, a extinção da Comissão Mista Brasil-Estados 
Unidos para Desenvolvimento Econômico, que tão 
relevantes serviços vinha prestando. (VARGAS, 1969, 
p.144) 

 

Por outro lado, a postura nacionalista de Vargas nas questões do 

petróleo, com o envio do projeto de Lei a respeito da nacionalização do 

petróleo e da criação da Petrobrás em dezembro de 1951 – apesar de a lei ser 

aprovada apenas em outubro de 1953 -, e a mudança na Lei de remessa de 

lucros em janeiro de 1952, também foram consideradas como hostis aos norte-

americanos, e corroboraram para o fim da CMBEU. “Alterando a legislação 

sobre remessa de lucros, o Governo arriscava-se a não receber os primeiros 

financiamentos do BIRD, prometidos até o final de julho de 1952”. (D’ARAÚJO, 

1982, p.147). 

Já em 31 de dezembro de 1951, Vargas havia denunciado fraudes 

contra o Decreto-Lei nº 9.025 de 27 de fevereiro de 1946 que regulamentava a 

remessa de lucros e juros para o exterior. Segundo essa lei, as remessas de 

juros, lucros e dividendos não poderiam ultrapassar 8% do valor do capital 

registrado, sendo que o valor que ultrapassasse esse limite seria considerado 

como transferência de capital. 

Uma vez que essa lei não estava sendo cumprida – e nos quase seis 

anos de vigência não houve novas leis sobre o assunto-, o Governo decide por 

uma nova regulamentação, o Decreto nº 30.363 de em 03 de janeiro de 1952. 

Segundo essa nova lei, o capital estrangeiro com direito a retorno era apenas o 

capital original que efetivamente houvesse ingressado no país e que constasse 

no registro da Carteira de Câmbio do Banco do Brasil. Na prática estava 

proibindo o reinvestimento, ou seja, a incorporação dos lucros realizados no 

país ao capital registrado como estrangeiro, para efeito de remessas. Porém 

havia outro lado polêmico na nova lei de remessa de lucros. 

 

O aspecto mais polêmico das orientações de Vargas foi 
a decisão de fazer valer retroativamente a nova 
regulamentação, promovendo uma reestimativa do valor 
contábil do capital estrangeiro de modo a dele deduzir o 
reinvestimento ocorrido (VIANNA, 1987, p.84). 
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A medida que regulamentava a nova lei de remessa de lucros tinha 

como maior objetivo diminuir a sangria da conta de capital do balanço de 

pagamentos que apresentava uma forte saída de recursos, conforme descrito 

no tópico 3.3.1 deste trabalho. Obviamente a medida gerou repercussões 

diferentes no país e nos Estados Unidos 

 

Essa medida provocou celeuma na opinião pública 
nacional e internacional e teve ótima repercussão junto a 
setores nacionalistas e de esquerda, que vislumbraram 
no novo decreto uma postura “antiimperialista” por parte 
do governo (D’ARAÚJO, 1982, p.147). 

 

Já em 9 de janeiro o Journal of Commerce, de Nova 
Iorque, informava que as autoridades de Washington 
haviam dirigido enérgico protesto oficial ao Governo 
brasileiro, declarando ser inadmissível a tentativa de 
controle dos capitais norte-americanos (VIANNA, 1987, 
p.84-85). 

 

A nova lei de remessa de lucros poderia ser uma ameaça ao 

financiamento dos projetos consubstanciados no programa da CMBEU, 

ameaças essas configuradas em um discurso do secretário adjunto do 

Departamento de Estado para Assuntos Interamericanos, Edward Miller no qual 

insinuava que os empréstimos bancários ao Brasil poderiam ser suspensos 

caso  a nova lei não fosse revogada. 

A fim de não colocar em risco a vinda de recursos dos Estados Unidos, 

Vargas toma nova medida a fim de agradar aos norte-americanos: a promessa 

de implementação do mercado livre de câmbio no primeiro semestre de 1952, 

que entraria em vigor apenas no ano seguinte, com a Lei 1.807. O fato dessa 

nova lei – mesmo apenas sua promessa – ter evitado a suspensão do envio 

dos primeiros recursos da CMBEU, excluiria a questão da remessa de lucros 

como uma das causas do fim do financiamento norte-americano. 

 

A Lei 1.807, conhecida como Lei do Mercado Livre, foi 
promulgada em 7 de janeiro de 1953 e concedeu ampla 
liberdade de movimentos pelo mercado livre de câmbio 
ao capital estrangeiro no Brasil, além de reconhecer 
plenamente o direito de reinvestimento [...] a partir da Lei 
1.807 não faz sentido procurar na questão das remessas 
de lucro a causa das dificuldades crescentes que 
passaram a existir nas relações entre Brasil de um lado e 
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o Governo norte-americano e o Banco Mundial (VIANNA, 
1987, p.86-87). 

 

 

Para Besserman Vianna, a possível virada nacionalista não foi a razão 

para o fim da CMBEU. 

 

De fato, as causas decisivas foram (1) a mudança de 
governo nos Estados Unidos; (2) a tentativa do Banco 
Mundial de exercer uma função tutorial sobre a política 
econômica dos países demandantes de crédito, assim 
como o conflito entre essa instituição e o Eximbank, com 
inevitáveis reflexos sobre os países da América Latina, 
em particular o Brasil; e (3) o colapso cambial do país, 
que forneceu maturação e pretexto para a mudança de 
atitude do Banco Mundial (VIANNA, 1987, p.87-88). 

 

 

No que diz respeito ao item 1, aponta-se o acirramento da guerra fria e o 

fantasma do comunismo como principais assuntos a serem tratados pelo novo 

governo norte-americano em sua política internacional, em detrimento dos 

programas de assistência como àqueles criados pelo governo Truman. 

No que diz respeito ao segundo item apresentado por Vianna, o conflito 

entre ambas as instituições vinham desde o Plano Marshall e permearam o 

governo Truman. Desde que foi atribuído ao BIRD, o “D” de Development, o 

Banco Mundial e o Eximbank entraram em tensão.  

Segundo o Banco Mundial: “[...] o Eximbank deveria fazer empréstimos 

de longo prazo para o desenvolvimento da América Latina apenas quando o 

Banco Mundial não quisesse ou não estivesse apto a realizá-los”. (VIANNA, 

1987, p. 89). 

O novo governo norte-americano se decidiria favorável à atuação do 

Banco Mundial e limitaria a participação do Eximbank apenas a empréstimos 

de curto prazo, e os projetos de longo prazo para desenvolvimento econômico 

ficariam reservados apenas ao Banco Mundial.  

No que diz respeito ao terceiro item apresentado por Vianna, o presente 

trabalho apresentou em sua seção 3.3.1 que a política de comércio exterior não 

logrou êxitos no combate ao desequilíbrio no balanço de pagamentos, condição 
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sine qua non para a confiança do Banco Mundial na concessão dos 

financiamentos previstos na CMBEU. 

 

O dia 31 de julho de 1953 seria marcado pelo fim dos estudos técnicos  

da CMBEU, que encerraria suas atividades em 31 de dezembro daquele ano.  

Entre 1952 e 1953, os empréstimos concedidos pelo BIRD e Eximbank 

totalizavam US$ 181 milhões, atendendo a 15 (5 de energia elétrica, setor mais 

contemplado) dos 41 projetos elaborados. 

O relatório final da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos foi 

apresentado em novembro de 1954, durante o governo de Café Filho. 
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Capítulo IV 

 

Segundo Governo Vargas: O fim da CMBEU e 

os rumos da política econômica 
 

Este quarto e último capítulo tem por objetivo apresentar os rumos da 

política econômica do Segundo Governo Vargas a partir da confirmação do fim 

do financiamento dos trabalhos da CMBEU por parte do Banco Mundial e do 

Eximbank e da deterioração econômica a partir de 1953. 

Ainda do ponto de vista econômico, o período analisado também é 

marcado pela criação da Petrobrás em outubro de 1953, a ser analisado em 

tópico a parte. 

Do ponto de vista político, o autor pretende discernir sobre dois eventos 

importantes: a reforma ministerial de junho de 1953 e sua importância nos 

rumos deste governo; e por fim a crise de agosto de 1954 cujo resultado é o fim 

deste governo com o suicídio de Vargas. 

A política externa entre Brasil e Estados Unidos seguiu marcada por um 

certo distanciamento desde o fracasso das negociações em torno do 

financiamento dos projetos da CMBEU 

Por fim, o autor pretende apresentar no último dos tópicos um importante 

debate acerca do Segundo Governo Vargas: A presença de um projeto 

nacional-desenvolvimentista neste governo. Na esteira desse primeiro debate, 

a autor pretende ainda apresentar questões quanto ao planejamento, a 

ambigüidade do nacionalismo de Vargas e o padrão de acumulação capitalista 

levado a cabo no país naquele período. 
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4.1 A Política Econômica a partir do 2º semestre de  1953 

 

Uma vez que o capítulo anterior tratou dos dois primeiros anos do 

Segundo Governo Vargas, e este quarto capítulo tem por objetivo apresentar 

este governo a partir do fracasso dos trabalhos da CMBEU, ou seja, a partir de 

julho de 1953, se faz necessário que se analise um intermezzo entre esses 

períodos, o primeiro semestre de 1953, apresentado no tópico a seguir. 

 

4.1.2. O 1º semestre de 1953 e o legado de Lafer 

 

O primeiro biênio do Segundo Governo Vargas foi marcado por uma 

inflação crescente em decorrência principalmente da liberação dos créditos por 

parte do Banco do Brasil sob a égide de Ricardo Jafet, limitando todo o esforço 

das políticas fiscal e monetária restritivas. O deflator implícito do PIB nos anos 

de 1951 e 1952 foi de 12,0% e 13,2% respectivamente, um pequeno aumento 

quando comparado aos dois anos anteriores. O fato de o Banco do Brasil não 

seguir a orientação do Ministério da Fazenda resultou na demissão de Jafet no 

início de 1953. 

Quanto ao PIB no biênio 1951-52, este apresentou um aumento real de 

5,9% e 8,7% respectivamente, impulsionado principalmente pelo setor de 

serviços. 

Entretanto, as maiores dificuldades econômicas – ademais do aumento da 

inflação - repousavam na política de comércio exterior. No início de 1953, com 

atrasados comerciais de mais de US$ 600 milhões, estava em curso um 

colapso cambial no país. “[...] o projeto de “sanear a situação econômico-

financeira, para em seguida dar início a uma fase de empreendimentos, parecia 

sofrer fortes abalos” (VIANNA, 1990b, p.151). 

Ainda sobre a questão do problema no balanço de pagamentos, é 

importante mencionar a posição de importante autora. 

 

Outro fator que contribuiu para o agravamento da 
situação do balanço de pagamentos no biênio 1951-1952 
foi o baixo nível do influxo de capital externo, associado 
à taxa de câmbio extremamente sobrevalorizada e ao 
ambiente político contrário à entrada desses capitais [...] 
Deve-se ainda observar que a taxa de câmbio 
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sobrevalorizada provocava saída de capitais. À medida 
que crescia o ritmo da inflação com a taxa de câmbio 
estável, houve mesmo diversos anos em que os 
investimentos brutos de capitais estrangeiros foram 
negativos.  (DIB, 1985, p.25) 

 

A deterioração da economia concomitante ao fim dos trabalhos técnicos 

da CMBEU em julho de 1953, estava claro que fracassara a primeira fase do 

Segundo Governo Vargas, a chamada fase Campos Sales marcada pelos 

ajustes e reformas com o objetivo de gerar uma condição para realizações em 

uma segunda fase. 

Ainda em 1953, mais precisamente no primeiro semestre, o país firma um 

acordo de um empréstimo US$ 300 milhões junto ao Eximbank a fim de fazer 

frente aos atrasados comerciais. Outra importante medida do período foi a 

implementação da Lei 1.807, a Lei do Mercado Livre promulgada em janeiro de 

1953.  

O empréstimo a ser concedido pelo Eximbank contou também com a 

análise do FMI que examinou as condições técnicas da economia brasileira a 

fim de se estabelecer as condições desse empréstimo. 

 

O empréstimo acabou sendo concedido nas seguintes 
condições: deveria ser integralmente amortizado em três 
anos, com pagamentos mensais a partir de 30 de 
setembro de 1953. A taxa de juros foi de 3,5% ao ano, e 
o Brasil comprometia-se, ademais, a liquidar os restantes 
atrasados comerciais com os Estados Unidos não 
cobertos pelo empréstimo, terminando de fazê-lo até 31 
de julho do ano corrente.  (VIANNA, 1990b, p.134) 

 

 

A Lei 1.807 - também conhecida como a Lei de Mercado Livre -, por sua 

vez, tinha por objetivo estimular a entrada de capitais estrangeiros e incentivar 

as exportações. Esta lei estabeleceu um sistema de “taxas múltiplas de 

câmbio”. 

Do lado da oferta, foram estabelecidas 5 taxas de câmbio, conforme 

segue:  

a) Taxa fixa do mercado oficial: Esta taxa foi aplicada a mais de 85% das 

exportações, que seriam apenas três produtos, o café, o algodão e cacau; 
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b) Três taxas de câmbio flutuantes para as demais exportações em 

diferentes proporções, 15%, 30% e 50% à taxa oficial de mercado livre; 

c) Taxa de mercado livre, aplicada nas transações financeiras. 

 

Do lado da demanda de câmbio, foram criadas duas taxas: 

a) Taxa oficial voltada para importações essenciais (que representavam 

cerca de 2/3 do valor total das importações), serviços ligados a essas 

importações, remessas financeiras do governo, e rendimentos do capital 

estrangeiro considerado de interesse nacional, entre outras; 

b) Taxa de mercado livre seria aplicada no restante das importações e 

remessas. 

 

A situação cambial não apresentou melhoras após o advento da Lei 1.807 

e no primeiro semestre de 1953 as exportações em valor evoluíram 

negativamente em 11% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. 

Essa redução das exportações pode ser atribuída à queda das vendas de café, 

face à expectativa de desvalorização cambial, o que gerava retenção de 

estoques por parte dos produtores/exportadores e o retardamento de compra 

por parte dos importadores. Corrobora também o fato de as exportações 

beneficiadas pelo sistema de taxas múltiplas não terem sido alavancadas. Por 

outro lado, as importações do primeiro semestre de 1953 sofreram uma queda 

de cerca de 50% quando comparadas ao mesmo período do ano anterior. 

A deterioração cambial é evidenciada nos atrasados comerciais em 

moedas conversíveis em maio de 1953, US$ 601 milhões, acima dos US$ 421 

milhões do fim do ano de 1952. Apenas com os Estados Unidos, os atrasados 

comerciais haviam aumentado de US$ 370 milhões para US$ 411 milhões. 

O empréstimo de US$ 300 milhões junto ao Eximbank havia sido assinado 

em fevereiro de 1953 e a primeira parcela de US$ 60 milhões acontecera 

normalmente no abril seguinte, porém como o Brasil não liquidou os atrasados 

comerciais com os Estados Unidos – conforme acordado quando da assinatura 

do acordo -, o Eximbank suspendeu a segunda parcela que seria em junho 

daquele ano, propondo uma renegociação do empréstimo. 
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Do lado fiscal e monetário, observa-se uma maior consonância entre 

Banco do Brasil e o Ministério da Fazenda a partir da saída de Ricardo Jafet do 

comando do primeiro, porém não suficiente para a melhora dessas variáveis na 

economia. Os gastos com a seca no Nordeste e o socorro a bancos oficiais de 

estados causaram até maio de 1953 o aumento de Cr$ 7 bilhões nos meios de 

pagamento, muito acima do menos de Cr$ 1 bilhão do mesmo período do ano 

anterior. 

 

A gravidade da situação levou o ministro Lafer a 
declarar, em reunião do Conselho da Sumoc no dia 2 de 
junho: “O Brasil está atravessando um período difícil, um 
dos mais graves de sua vida econômico-financeira no 
que tange ao mercado exterior” (Ata da 385º Sessão do 
Conselho da Sumoc). (VIANNA, 1990b, p. 136) 

 

 

Em 15 de junho de 1953, Vargas substituiria Lafer no Ministério da 

Fazenda, colocando em seu lugar Osvaldo Aranha, Ministro das Relações 

Exteriores em seu primeiro governo. (Ver maiores detalhes da reforma 

ministerial em seção a parte mais adiante). 

 

 

A queda de Lafer, contudo, não se deveu exclusivamente 
ao desgaste das autoridades econômicas; estava 
inserida em ampla reforma ministerial que poupou 
apenas, dentre os ministros civis, João Cleofas, solitário 
membro da UDN na equipe de governo. (VIANNA, 1987, 
p. 97) 

 

 

Em setembro de 1953, Aranha anunciaria as bases de seu programa de 

estabilização econômica. 
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4.2. O programa Aranha e as tentativas de estabiliz ação 

 
Em junho de 1953, Osvaldo Aranha substitui Horácio Lafer no Ministério 

da Fazenda em uma conjuntura econômica marcada pelo crescimento da 

inflação e pelo colapso cambial, conforme apresentado na seção anterior.  

As medidas do novo ministro no sentido de atingir a estabilização 

econômica foram notadamente a partir de uma visão ortodoxa do problema, 

adotando políticas monetárias e credíticias restritivas e uma política fiscal 

austera. 

A primeira medida adotada por Aranha foi a homogeneização do benefício 

cambial concedido às exportações, à exceção do café, que por sua vez havia 

melhorado sua situação após a liberação de seu preço-teto pelos Estados 

Unidos, gerando um aumento em sua cotação no mercado de Nova York. A 

rubiácea também se favoreceu da adoção do sistema de pauta mínima, que 

permitia aos seus exportadores – bem como os de outros produtos como 

algodão e cacau -, que negociassem no mercado oficial apenas as divisas 

correspondentes às cotações mínimas fixadas para cada um deles, sendo que 

o que excedesse a esses preços mínimos poderia ser vendido no mercado de 

taxa livre. “As exportações de café reagiram imediatamente, retomando níveis 

semelhantes aos dos mesmos meses de 1952 e crescendo 56% e 81% em 

agosto e setembro, respectivamente, em relação a julho de 1953. (VIANNA, 

1987, p.101). 

Uma outra ação de Aranha que logrou êxito foi a retomada da liberação 

dos recursos do empréstimo junto ao Eximbank, cuja liberação da segunda 

parcela de US$ 60 milhões como condição de renegociação do acordo 

proposto por Aranha foi aceita pelos norte-americanos. 

Em agosto, o país envia uma missão a Washington a fim de negociar as 

condições do acordo. Logrou-se postergar o prazo do início das amortizações 

em um ano, passando a ser a partir de 30 de setembro de 1954, apesar de o 

número de parcelas ter diminuído de 36 para 24 desembolsos mensais com a 

permanência da data do pagamento integral do empréstimo (setembro de 

1956). Aranha se comprometera a seguir uma política econômica ortodoxa e 
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austera. O país também ajustara o problema de atrasados comerciais junto aos 

ingleses e alemães em acordos mais vantajosos ao país. 

Aranha e o presidente do Banco do Brasil, Marcos de Souza Dantas 

também se empenharam na valorização do cruzeiro no mercado livre de 

câmbio ao iniciarem uma ativa intervenção do banco neste mercado. 

No dia 1º de outubro, Aranha faria um importante discurso no Senado 

Federal anunciando os princípios gerais de seu programa. A título de 

informação, se faz necessário que os 9 pontos do programa de Aranha sejam 

apresentados ipsis litteris: 

 

1 – Comprimir energicamente o volume global dos 
gastos governamentais de bens e serviços, cuja 
tendência, em conjugação com os investimentos 
privados, está determinando uma inflação descontrolada, 
que procurarei corrigir e mesmo, suprimir; 
2 – Baixar o ritmo anual em que se expandem 
atualmente as obras públicas, exceto aquelas de 
absoluta prioridade que contarem com o financiamento 
adequado; 
3 – Promover a adoção desses critérios pelos estados e 
municípios e entidades privadas 
4 – Conter prudentemente a velocidade do processo de 
industrialização, segundo um critério estrito de hierarquia 
e tendo em conta o alívio ou a sobrecarga no balanço de 
pagamentos; 
5 - Deter o ritmo de expansão das novas construções 
particulares, liberando fatores de produção para os 
setores retardados, como a produção agrícola. 
6 – Aplicar às importações rigorosos controles seletivos, 
de acordo com a política de investimentos e as 
possibilidades do balanço de pagamentos; 
7 – Regularizar o pagamento dos atrasados comerciais 
para ordenar o comércio exterior; 
8 – Defender a estabilidade do poder aquisitivo interno 
do cruzeiro e sua paridade internacional, pela cessação 
das emissões, pela liquidação de nossas dívidas 
comerciais, pela melhoria de nosso balanço de 
pagamentos, pelo aumento de nossas reservas-ouro, 
pelo equilíbrio das contas financeiras, bem como por 
uma sã política de crédito, de produção, de comércio e 
de investimentos públicos; 
9 – Promover a redução do custo de vida e do índice 
geral dos preços, manter um alto nível de emprego e o 
bem-estar do povo brasileiro, através de deslocamentos 
internos de renda e investimentos, paulatinos e 
prudentes, por meio de uma política econômico-
financeira global. (ARANHA, Osvaldo. Discurso no 
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Senado Federal no dia 1º de outubro de 1953, p.34-
35; Apud: VIANNA, 1987, p. 102) 

 

 

O corte de gastos era prioridade, até mesmo porque o aumento da carga 

tributária seria uma medida politicamente inviável, em face de sua 

impopularidade. Outra intenção de Aranha dizia respeito ao financiamento do 

déficit público. A colocação de títulos do governo, o que dependia da criação de 

um mercado de títulos e uma reforma bancária com a criação de um Banco 

Central. 

Em 09 de outubro de 1953, o governo cria um importante instrumento que 

tinha por objetivo combater os problemas centrais da economia: o problema 

cambial e o financiamento do déficit público sem emissão de moeda e 

expansão de crédito. Esta medida foi a Instrução 70 da Sumoc. 

 
 

4.2.1. A Instrução 70 da SUMOC 

 

A adoção da Instrução 70 da Superintendência da Moeda e do Crédito 

(SUMOC) em 09 de outubro de 1953, tinha como objetivo maior melhorar a 

situação do balanço de pagamentos respondendo à crise cambial daquele e do 

ano anterior. Porém, conforme apresentado por DIB (1985), a medida também 

acarretaria, em um segundo momento, em um crescimento industrial. 

 

As medidas de política econômica, particularmente 
aquelas relativas à condução da política de comércio 
exterior tomadas na primeira metade dos anos 50, 
refletem não apenas uma preocupação com a 
deterioração do balanço de pagamentos, mas também a 
busca progressiva de novos instrumentos, que vieram 
possibilitar o salto industrial posterior. (DIB, 1985, p. 26) 

 

 

A Instrução 70 da SUMOC, posteriormente “reforçada” pela Lei nº 2.145, 

trouxe significativas mudanças para o sistema cambial do país ao restabelecer 

o monopólio cambial do Banco do Brasil. 

O monopólio cambial previa que todos os bancos autorizados a operar em 

câmbio deveriam de forma obrigatória, repassar ou vender as divisas oriundas 
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de exportações ao Banco do Brasil. Outra importante mudança a partir desta 

Instrução foi a extinção do controle quantitativo de importações e a adoção de 

um regime de leilões de câmbio em bolsa de fundos públicos. 

Na prática, o sistema de leilão de câmbio consistia na aquisição por parte 

do importador, de Promessas de Venda de Câmbio (PVC) nesta bolsa de fundo 

público, o que lhe garantia o direito à aquisição de câmbio no valor e na moeda 

negociada. Uma vez obtida a PVC, o importador a levava ao Banco do Brasil, e 

mediante ao pagamento de um ágio, recebia um certificado de câmbio. 

De posse do certificado de câmbio emitido pelo Banco do Brasil, o 

importador podia obter uma licença de importação após verificação do preço da 

mercadoria a ser importada. Finalmente, de posse da licença de importação e 

da PVC, o importador poderia assim adquirir câmbio à taxa oficial junto a um 

banco autorizado. 

 

As importações foram classificadas em cinco categorias de produtos – que 

abrangiam mais de 50% das importações - conforme o critério de maior ou 

menor essencialidade. 

 

Isso terminava por ter efeito de proteção à indústria, na 
medida em que o surto de investimentos dos anos 
anteriores permitia esperar que a produção doméstica 
tornasse certas importações industriais menos 
essenciais. (VIANNA, 1987, p. 104) 
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Tabela 4.1 

Principais Bens por Categorias de Leilão  

 

Categorias Produtos 

Categoria I 

Alguns produtos alimentícios; material médico; plantas 
medicinais; remédio; produtos farmacêuticos; produtos 
químicos (ligados à indústria farmacêutica); petróleo em 
bruto; carvão; querosene; óleo refinado; gasolina para 
avião; equipamento para prospecção de petróleo e outros 
minerais; fertilizantes; máquinas agrícolas; arame farpado; 
equipamento para hidrelétricas; equipamento para 
aviação. 

Categoria II 

Produtos químicos; minerais; metais (ferro cobre, aço etc.); 
gasolina; borracha sintética; máquinas vinculadas à 
utilização do carvão; material elétrico; peças ferroviárias 
de reposição; peças para equipamento de construção 
rodoviária; material médico. 

Categoria III 

Couros, metais (outros itens não incluídos em II); lã; outros 
produtos químicos; aparelhos de comunicação; 
ferramentas; material elétrico de uso industrial; maquinaria 
para a indústria têxtil e diversas outras áreas do setor 
industrial; veículos; locomotivas; chassis; papel (artigos 
não isentos); aviões; navios; barcos; auto-peças, motores 
e geradores. 

Categoria IV 
Frutas, produtos alimentícios (castanhas, nozes etc.); 
outros produtos químicos; maquinaria; artefatos ligados às 
indústrias de bebidas e cigarros 

Categoria V Produtos não incluídos nas categorias anteriores 

Fonte: DIB, 1985, p. 28 
 

 

Para cada uma das categorias, foi estabelecido um ágio mínimo de 

acordo com a essencialidade da importação, ademais de um imposto de 

transferência de 8%.  

Algumas mercadorias ficavam de fora do leilão de câmbio, destacando-se 

as compras externas do governo, alguns tipos de bens de capital, papel, 

petróleo e derivados, papel de imprensa e livros e objetos destinados às 

instituições educativas. Porém, no ano de 1954, essas importações não 

sujeitas à leilões atingiram quase 50% do total importado. 

Se por um lado adotou-se o sistema de taxas múltiplas de câmbio para as 

importações, as exportações também passariam por modificações com o 

Banco do Brasil readquirindo o monopólio de compra das cambiais de 

exportação. As cambiais passaram a ser vendidas à taxa oficial, com 
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acréscimos de bonificação de Cr$ 5 por dólar (ou equivalentes em outras 

moedas) para o café, e Cr$10 para os demais produtos. Assim sendo, estavam 

criadas duas taxas de câmbio para as exportações, Cr$23,82 para o café e 

Cr$28,82 para os demais produtos, uma vez que a taxa oficial era de Cr$18,82. 

A adoção das taxas múltiplas para as importações corroborou para 

amplas desvalorizações do cruzeiro, substituindo assim o controle de 

importações como instrumento para o equilíbrio da balança comercial, ademais 

de uma proteção à indústria nacional com a política seletiva de importações 

conforme a essencialidade das mesmas. 

 

A Instrução 70 agia, assim, como um esquema de 
proteção na medida em que as taxas múltiplas de 
importação tinham efeito análogo ao de uma tarifa 
aduaneira, com alíquotas diferenciadas de acordo com a 
essencialidade dos produtos. Por outro lado, o novo 
sistema, por permitir um controle mais seletivo das 
importações, disciplinava uma alocação mais racional e 
definida, em função de interesses da política industrial 
(DIB, 1985, p. 27). 

 

 

Outro importante resultado da adoção da Instrução 70 da SUMOC foi o de 

gerar receita fiscal para o governo. A arrecadação dos ágios das Promessas de 

Venda de Câmbio, ainda que descontados os débitos das bonificações pagas 

aos exportadores resultou em importante soma de recursos para o setor 

público25, e conforme determinado na própria instrução, esses recursos 

estavam vinculados ao financiamento a juros baixos da modernização da 

produção agrícola. 

Pode-se concluir que os resultados da Instrução 70 da SUMOC foram 

positivos, o quantum exportado evoluiu significativamente no ano de 1953, 

principalmente no último trimestre deste ano, após a adoção desta instrução 

em outubro, conforme evidencia tabela 4.2. 

 

 

 

 

                                                 
25Essas receitas representaram 20% do orçamento do governo no ano de 1954. DIB (1985) 
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Tabela 4.2 

Comércio exterior do Brasil - Exportação 

(1.000 toneladas) 

 

 1952 1953 + ou – em 1953 

Produtos 
Jan. 

a 
Jun. 

Jul.  
a  

Set. 

Out. 
a 

Dez. 
Total 

Jan. 
a 

Jun. 

Jul.  
a 

Set. 

 Out. 
a 

Dez. 
Total 

Jan. 
a 

Jun. 

Jul.  
a 

Set. 

 Out. 
a 

Dez. 
Café   444 250 255 949  393   234 307 934 - 51 - 16 + 52 

Algodão    20    5    3   28    21    34    85 140 + 1 + 9  + 82 

Cacau    16   16   26   58    33    39    37 109 + 17 + 23 + 11 

Outros 1.505 755 796 3.056 1.456   755    984 3.145 - 49 0 + 188 

Total 1.985 1.026 1.080 4.091 1.903 1.062 1.413 4.378 - 82 + 36  +333 

Fonte: . Relatório do Banco do Brasil de 1953.  Apud: Vianna 1987, p. 107. 
 

 

Em valores, as exportações evoluíram 44,3% quando comparado o 4º 

trimestre de 1953 em relação ao mesmo período do ano anterior. As 

exportações do 4º trimestre representaram mais de 34% das exportações totais 

do ano de 1953. As importações, por sua vez, permaneceram estáveis quando 

comparadas aos três trimestres anteriores no ano, conforme tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 

Exportações e importações brasileiras por trimestre  

(US$ milhões) 

 

 Exportações (FOB) Importações (CIF) 

 1952 1953 1952 1953 

1º trimestre 405,9 311,7 621 279,1 

2º trimestre 295,0 292,8 578 246,6 

3º trimestre 351,9 407,8 437 331,5 

4º trimestre 365,3 527,0 351 340,4 

Total     1.418,1   1.539,3     1.985     1.297,6 
Fonte: . Exportações: Mensagem presidencial de 1954, em Vargas, G. O governo 
trabalhista do Brasil, vol.IV, p.201. Importações: Bird, Current economic conditions 
and prospects of Brazil, p.43.  Apud: Vianna 1987, p. 108 
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Para Maria Antonieta Leopoldi, em seu trabalho, Políticas e interesses na 

industrialização brasileira, aponta a importância da Instrução 70 da SUMOC no 

estímulo ao desenvolvimento industrial e no agrado a outros setores 

econômicos. 

 

Os mecanismos de alocação dos recursos advindos dos 
ágios mostra que a Instrução 70 foi, nas suas intenções, 
uma medida conciliatória e redistributiva, buscando 
beneficiar industriais, exportadores, agricultores e o setor 
financeiro (público e privado). Até os comerciantes 
importadores, que à primeira vista ficavam excluídos das 
benesses do controle das importações e da distribuição 
dos ágios, saíram beneficiados pela medida, pois podiam 
recorrer aos leilões. (LEOPOLDI, 2000, p.203) 

 

 

4.2.2 A situação fiscal, creditícia e monetária  

 

Ainda sobre a Instrução 70 da SUMOC, esta também apresentou 

resultados positivos às contas públicas com o aumento da arrecadação na 

conta de ágios e bonificações do Banco do Brasil. 

Aranha havia herdado uma situação fiscal configurada pelo aumento de 

despesas com a seca no Nordeste, com a ajuda a bancos oficiais, gastos com 

as eleições municipais e com o elevado abono dado ao funcionalismo civil da 

União. Outros dois fatores prejudicaram ainda mais as contas do governo: o 

Banco do Brasil havia pagado US$ 250 milhões de atrasados comerciais e o 

mesmo Banco do Brasil se viu obrigado a abrir um crédito de Cr$ 5 bilhões 

(cerca de US$ 265 milhões) para o governo do Estado de São Paulo, em face 

de sua imininente bancarrota. 

O ano de 1953 finda com o déficit da União de Cr$ 2,9 bilhões, e se 

somado ao dos estados e municípios essa cifra ultrapassa os Cr$ 5,4 bilhões, 

conforme apresenta a tabela 3.4 do capítulo anterior. Ao comparar as despesas 

da União com o ano anterior, observa-se um aumento de mais de 40%, 

enquanto que as receitas elevaram-se pouco mais de 20%, índice semelhante 

à inflação do período medida pelo IGP-DI, 20,8%. 

As despesas da União aumentaram principalmente em decorrência de 

investimentos de infra-estrutura, como por exemplo, a área de energia elétrica. 
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A política credíticia, por sua vez, foi significativamente afetada pelo alto 

déficit público daquele ano. Os empréstimos do Banco do Brasil aumentaram 

18% em relação ao ano anterior, enquanto que os destinados ao Tesouro 

Nacional elevaram-se em 89%. No geral, a expansão do crédito elevou-se em 

36% em relação ao ano anterior. 

Por outro lado, a política monetária também foi afetada, uma vez que a 

necessidade de financiamento do setor público levou a um aumento da 

emissão de moeda, os meios de pagamento aumentaram 19,1% em 1953, 

mais que os 15,9% e 14,8% em 1951 e 1952, respectivamente. 

 

 

Pode-se dizer, portanto, que o objetivo das autoridades, 
em 1953 (tanto de Lafer no primeiro semestre como de 
Aranha no segundo), de perseguir parâmetros ortodoxos 
na gestão de política econômica foi prejudicado pelas 
muitas pressões que forçaram o desequilíbrio nas contas 
do setor público, embora menos pelo déficit da União, e 
mais pelo déficit dos estados e municípios, com grande 
destaque para São Paulo. (VIANNA, 1990b, p. 143) 

 

 

A inflação do ano de 1953, atingiu 20,8%, segundo o IGP-DI, bem acima 

dos cerca de 12% do ano anterior. Um importante aspecto detectado por 

Vianna (1987) é que não foi apenas o aumento do déficit público e a 

conseqüente expansão dos meios do pagamento – conforme diagnóstico 

ortodoxo -, responsáveis pelo aumento dos preços. O impacto das 

desvalorizações decorrentes da Instrução 70 pressionou o custo de produção 

das empresas, gerando assim um aumento em seus preços de venda. 

O ano de 1953 fecha com um crescimento de apenas 2,5% do PIB, muito 

inferior aos anos anteriores. Esse pequeno resultado positivo do PIB deve-se 

principalmente à indústria, que cresceu 8,7%, enquanto que a agricultura que 

sofreu com a seca e o setor de serviços, bem como os investimentos públicos 

permaneceram praticamente estáveis quando comparados ao ano anterior. 
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4.2.3. A criação da Petrobrás  

 

É provável que a mais emblemática ação ou instituição rebenta do 

segundo governo Vargas foi a Petrobrás, criada em outubro de 1953, muito 

embora seja importante ressaltar que o debate em torno da criação de uma 

empresa nacional responsável pela exploração do petróleo tenha se iniciado 

cerca de duas décadas antes.  

É importante lembrar que toda a discussão em torno da criação dessa 

empresa se confunde com o próprio debate em torno do nacionalismo, 

planejamento e intervenção estatal no segundo governo Vargas, bem como 

nos anos precedentes. 

Os anos posteriores à Revolução de 1930 são marcados pelo surgimento 

de empresas privadas atuantes na exploração de petróleo, por outro lado, um 

maior intervencionismo na economia, rebenta deste evento político levou a uma 

maior ação do Estado também na questão do petróleo. Ademais da questão 

em torno da participação do Estado, já estava em voga a questão da 

nacionalização do petróleo. Em dois trechos de obra de importante estudioso 

do assunto, pode-se observar essas duas questões em relação ao petróleo: 

intervenção do Estado e nacionalização como reflexo daquele decênio. 

 

É também, no plano administrativo nacional, uma era de 
transformações profundas, na qual o ímpeto 
centralizador próprio dos movimentos políticos de 30 se 
traduz numa ação cada vez mais direta do Estado em 
áreas não exploradas [...] Um traço marcante da década 
de 30 é a intensidade com que grupos sociais que 
acabavam de galgar o poder passavam a definir os 
problemas brasileiros em termos nacionais (COHN, 
1968, p. 13). 

 

 

Em 1933, o ministro da Agricultura e um dos líderes do movimento de 30, 

o General Juarez Távora realiza diversas modificações administrativas em seu 

ministério com o objetivo de torná-lo mais eficiente. Uma dessas mudanças 

dizia respeito aos órgãos voltados a questões de geologia, criando-se a 

Diretoria Geral de Produção Mineral, que incluía o novo Instituto Geológico e 
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Mineralógico do Brasil. No ano seguinte, essa diretoria passaria a ser o 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). 

O ano de 1934 é marcado pela promulgação do Código de Minas que 

separava a propriedade do solo da propriedade do subsolo, sendo que este 

segundo estava reservado somente à União. 

 

As riquezas do subsolo passaram de um só golpe a ser 
patrimônio público, isto é, só poderiam ser explorados 
pelo Estado ou mediante concessão ou autorização. O 
código ecoava as preocupações e programas dos 
tenentes com a afirmação da soberania da nação sobre 
suas próprias riquezas (MOURA, 1986, p. 15-16). 

 

 

Os anos posteriores seriam marcados por polêmicas entre os órgãos do 

governo e grupos privados em torno da política mais adequada ao país na 

exploração do petróleo. Uma dessas polêmicas teve como protagonista o 

escritor Monteiro Lobato, que havia fundado uma empresa com o objetivo de 

explorar petróleo em diversos estados brasileiros. “Para Monteiro Lobato, a 

divisa do governo era não tirar o petróleo do chão e nem permitir que os outros 

o tirem” (MOURA, 1986, p.17). Monteiro Lobato criticava a participação do 

Estado na exploração do petróleo por crer que este era ineficiente nesta ação, 

e também por favorecer  companhias estrangeiras que atuavam na distribuição 

do produto. 

É nesse mesmo período que ocorre uma maior participação do exército 

brasileiro na questão, através principalmente do general Horta Barbosa, diretor 

da engenharia do exército, que pregava o monopólio estatal da indústria do 

petróleo, e em janeiro de 1938 propõe a instituição do monopólio estatal do 

petróleo. 

 A atuação de Horta Barbosa e dos militares resulta na criação do 

Conselho Nacional do Petróleo (CNP) em abril de 1938 que passaria a atuar 

como um órgão assessor da presidência na questão. O CNP deveria 

implementar uma nova política de petróleo criada pelo mesmo decreto-lei que o 

instituía. Essa nova política considerava que caberia apenas ao governo 

federal a regulação da produção, refino, transporte, distribuição e 

comercialização do petróleo e seus derivados.  
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A aproximação entre Brasil e Estados Unidos principalmente no período 

da segunda guerra mundial e a conseqüente pressão dos norte-americanos 

contra a “visão nacionalista-estatizante” empregada pelo CNP culmina no 

pedido de demissão de Horta Barbosa do órgão em 1943. O CNP passaria a 

adotar uma orientação diferente em relação àquelas de Horta Barbosa e já no 

ano seguinte o órgão passa a estudar a revogação da legislação nacionalista e 

estatizante de Horta Barbosa.  

 

Em maio de 1945, o CNP recomendou ao presidente 
Vargas a adoção de uma política de atração de capitais 
estrangeiros, permitindo-lhes participar da pesquisa e 
lavra do petróleo, gases naturais, rochas betuminosas e 
pirobetuminosas, bem como no seu beneficiamento e 
distribuição. (MOURA, 1986, p.28) 
 
 
 

O empresariado brasileiro também questionava a política do petróleo, em 

1943, no 1º Congresso de Economia, promovido pela Associação Comercial do 

Rio de Janeiro, pediam uma revisão do Código de Minas, a fim de permitir a 

participação do capital estrangeiro nas empresas de mineração, desde que 

este não tivesse uma participação majoritária. 

A deposição de Vargas e o fim do Estado Novo interventor e nacionalista 

colocavam à questão do petróleo uma grande interrogação. Por um lado, 

observa-se que não houve um arrefecimento do debate em torno da questão, 

que permeou todo o governo Dutra. 

Essa discussão esteve presente nos debates da Assembléia Nacional 

Constituinte de 1946 cuja Carta Magna de setembro daquele ano estabelecia 

que todas as riquezas do subsolo pertenciam tão somente à União, que 

concederia autorização de exploração a brasileiros ou “sociedades organizadas 

no país’”. O envolvimento dos estrangeiros na questão do petróleo no Brasil era 

tamanho ao ponto de a importante Standard Oil Company enviar lobista ao 

país, conforme denúncia do ex-presidente e de visão nacionalista, Artur 

Bernardes. Esse lobista teria influenciado no parágrafo 1º do artigo 153 sobre 

essa autorização, uma vez que a expressão “sociedades organizadas no país” 

na exploração do subsolo brasileiro poderia incluir empresas de capital 

estrangeiro. 
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Em fevereiro do ano seguinte, montou-se uma comissão de especialistas 

com o intuito de traçar os rumos para a exploração do petróleo no país e rever 

as leis já existentes. 

O debate em torno da questão já era público e passou também a tomar 

corpo dentro do Clube Militar, iniciado em 1947, através de importantes 

conferências, das quais se destacava a visão de Juarez Távora do lado não-

nacionalista e Horta Barbosa, nacionalista ferrenho cujas posições em torno da 

questão são conhecidas. 

Para Távora, o país deveria aproveitar o interesse de países como os 

Estados Unidos na exploração do petróleo uma vez que havia escassez de 

recursos financeiros e técnicos internos para tal tarefa, ademais da defesa 

contra o perigo comunista que esse importante aliado se prestaria, Horta 

Barbosa, que havia presidido o CNP de 1938 a 1943, a questão do petróleo 

deveria ser encarada como questão de soberania nacional e de segurança 

militar, portanto o monopólio estatal era uma condição sine qua non  para a 

preservação dessas questões. Horta Barbosa recebia um apoio maior por parte 

dos oficiais, apesar de as teses de Távora receberem o apoio da Escola 

Superior de Guerra e dos veteranos da FEB. 

Com o debate em torno da questão do petróleo presente em todo o país, 

em fevereiro de 1948, o presidente Dutra envia ao Congresso um anteprojeto 

de lei conhecido como Estatuto do Petróleo caracterizado pelo monopólio 

estatal indireto e estabelecia que a regulação do setor seguiria nas mãos do 

CNP.  

Em abril do mesmo ano, partidários do monopólio estatal fundam no Rio 

de Janeiro o Centro de Estudos e Defesa do Petróleo e da Economia Nacional 

(CEDPEN), que teve como principais presidentes de honra o ex-presidente 

Artur Bernardes e o general Horta Barbosa. O CEDPEN passou a conduzir a 

campanha do petróleo ao levantar a bandeira do “O petróleo é nosso”. Em 

outubro daquele ano, o CEDPEN organizou a 1º Convenção Nacional de 

Defesa do Petróleo que reiterava a necessidade de o país manter o monopólio 

estatal em todas as fases da exploração do petróleo. 

Após um intenso debate, o Estatuto do Petróleo é aprovado na Comissão 

de Constituição e Justiça da Câmara, teria sua tramitação truncada e no ano de 

1951 foi arquivado. “Um segundo sobressalto da campanha do petróleo viria 
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pouco mais tarde, quando o segundo governo de Getúlio Vargas (1951-1954) 

decidiu regular definitivamente a questão do petróleo, mediante a criação da 

Petrobrás” (MOURA, 1986, p.75). 

Ainda que a participação de Vargas como senador durante o governo 

Dutra não tenha sido das mais destacadas (conforme já mencionado no fim da 

seção 1.2.2), é importante expor uma opinião do velho caudilho no período, 

apresentada em uma mensagem à juventude gaúcha em julho de 1948: “No 

Brasil, as jazidas de petróleo constituem patrimônio nacional. O país que, 

possuindo esse patrimônio, permite seu controle por empresas estrangeiras, 

aliena sua independência”. (MOURA, 1986, p.76). 

Na campanha presidencial de 1950, ficou claro que Vargas levaria a cabo 

um projeto nacionalista na questão do petróleo, colocando um ponto final 

naquele debate. 

“Falemos claro: o que é imprescindível à defesa 
nacional, o que constitui alicerce de nossa soberania não 
pode ser entregue a interesses brasileiros, com 
organizações predominantemente brasileiras e, se 
possível, com alta porcentagem de participação do 
Estado, evitando-se desse modo a penetração sub-
reptícia de monopólios ameaçadores”. (MOURA, 1986, 
p.77) 
 

 

Como já foi apresentado neste trabalho, Vargas toma posse em 31 de 

janeiro de 1951 e no mesmo ano cria a Assessoria Econômica - apresentada 

na seção 3.2.1 deste trabalho - e conforme D’Araújo (1982), esta assessoria 

atuaria dentro de uma perspectiva nacionalista no novo governo. Ainda no ano 

de 1951, esta assessoria atuaria na questão do petróleo com o objetivo de 

formular uma ação que atendesse ao crescente consumo de combustíveis no 

país e dentro desta perspectiva, acreditava que o país devesse criar uma 

empresa sem a burocracia do CNP, e essa empresa deveria ser uma 

companhia mista, que admitisse capitais privados, porém com controle estatal. 

Em 06 de dezembro de 1951, Vargas envia ao Congresso o projeto de 

criação da Petrobrás (Petrobrás do Brasil S.A), empresa de economia mista, 

porém com controle majoritário da União. O projeto desencadearia uma série 

de debates no país, principalmente no que diz respeito ao tamanho da 

participação do Estado nessa nova empresa. “O projeto não previa o monopólio 
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estatal do petróleo, e contrariava assim as teses centrais da campanha 

desencadeada no curso do governo Dutra, com o lema “O petróleo é nosso”. 

(FAUSTO, 2006, p.171). 

Porém, o projeto de Vargas, elaborado por sua Assessoria Econômica, 

não deixava de ser marcado por forte intervenção estatal, tampouco de 

nacionalismo. O projeto previa a empresas estrangeiras - bem como nacionais, 

- deter no máximo 10% do capital da nova empresa, o que assegurava o 

controle do Estado na companhia. 

 

Já no primeiro mês de 1952, o deputado nacionalista, Eusébio da Rocha 

do PTB apresenta um substitutivo que excluía qualquer participação da 

iniciativa privada na nova empresa, exceto na distribuição, posteriormente, é a 

vez do também petebista Lobo Carneiro alegar que o projeto do governo era 

uma oportunidade para trustes internacionais, como a Standard Oil Company 

de Rockfeller. 

Curiosamente, a abertura ao capital privado seja ele nacional ou 

estrangeiro – ainda que ínfima – colocou os nacionalistas contrários ao projeto, 

destacando-se setores do PTB e de partidos de esquerda. Os parlamentares 

defensores desta participação do capital estrangeiro acreditavam que o país 

deveria buscar os recursos onde estes estivessem.  

Em maio de 1952 o projeto é enviado ao plenário da Câmara após ser 

examinado pelas comissões técnicas parlamentares. Em junho, o deputado e 

presidente da UDN, Olavo Bilac Pinto apresenta substitutivo que introduzia o 

monopólio estatal para a prospecção, lavra, refino e transporte do petróleo e de 

seus produtos sucedâneos. Tratava-se de uma medida de oportunismo político 

que se aproveitava do clamor popular a favor do monopólio do petróleo. 

Na oficialidade o debate também se fazia presente, com a formação de 

uma comissão de estudos no Clube Militar em janeiro de 1952, na qual se 

concluiu que o projeto era profundamente nocivo à soberania nacional e à 

pátria. 

No mês de julho de 1952, o CEDPEN organizou uma nova Convenção 

Nacional de Defesa do Petróleo com mais de 600 participantes, no qual se 

classificou o projeto do governo como impatriótico e entreguista, se opondo a 

participação do capital privado, fosse ele nacional ou estrangeiro. 
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A forte oposição em diversos setores da sociedade levou o governo a 

ceder ainda durante o ano de 1952. O governo decidiu excluir totalmente a 

participação do capital estrangeiro, admitindo, porém, a participação do capital 

nacional, o governo também não permitiu a criação de novas refinarias 

particulares. O fato de o governo ceder agradou aos nacionalistas. Assim, em 

setembro daquele ano, o projeto é enviado ao Congresso. 

O projeto de criação da Petrobrás é então aprovado em setembro de 1952 

na Câmara e remetido ao Senado. Nesta segunda casa parlamentar, havia 

uma oposição inversa àquela que existia na Câmara. Expoentes da defesa do 

capital privado, dentre eles Assis Chateaubriand do PSD acreditavam que a 

exploração do petróleo deveria ser aberta ao capital privado nacional e 

estrangeiro. A força dos privatistas no Senado levou à aprovação de uma série 

de emendas, destacando-se que a Petrobrás poderia abrir seu capital aos 

interesses privados nacionais e estrangeiros. 

Em julho de 1953 o projeto retorna à Câmara com 32 emendas, 

destacando-se aquela que permitia que empresas particulares, inclusive 

estrangeiras pudessem participar da distribuição dos derivados de petróleo. 

Todas emendas foram derrubadas, preservando o que havia sido obtido na 

aprovação na Câmara. 

Para um dos mais importantes membros da Assessoria Econômica, Jesus 

Soares Pereira, o governo não desistiria da aprovação deste projeto: 

 

Durante os debates e todo o longo período de tramitação 
do projeto no Congresso nem a Assessoria Econômica 
do Catete, nem o presidente da República se deixaram 
perturbar, desviando-se do rumo traçado desde o inicio. 
Todos os esforços continuaram concentrados no sentido 
de que a lei fosse elaborada e votada em tempo hábil, de 
forma a permitir a instalação da empresa antes de findo 
o governo. O Dr. Getúlio Vargas não queria que essa 
tarefa ficasse para o seu sucessor. Este era o propósito. 
(PEREIRA, Jesus Soares, 1975, p.101) 

 

 

A votação do projeto sobre a criação da Petrobrás encerrou-se no dia 15 

de setembro de 1953. Em 03 de outubro de 1953, Vargas sanciona a Lei nº 

2.004 relativa à política de petróleo e que criava a Petrobrás, cuja maioria das 

ações, 51% ficariam concentradas nas mãos do governo.  
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Ficava assim fixado o monopólio da União no tocante à 
pesquisa, lavra, refinação (respeitadas as concessões já 
feitas), e transporte marítimo ou por meio de condutos do 
petróleo no Brasil. Esse monopólio passava a ser 
exercido por meio do Conselho Nacional do Petróleo, 
como órgão de orientação e fiscalização; e por 
intermédio da Petrobrás e das suas subsidiárias, como 
órgãos de execução (COHN, 1968, p.177). 

 

 

A Petrobrás iniciaria suas operações em 10 de maio do ano seguinte, 

tendo como seu primeiro presidente o baiano Juraci Magalhães, pertencente 

aos quadros da UDN. 

 

 

4.3. Os rumos da economia no ano de 1954  

 

Conforme seção 4.2.1., a economia brasileira quando do fim de 1953 

estava marcada pelo aumento da inflação, por um baixo crescimento, e 

crescimento do déficit público, principalmente dos estados e municípios. Por 

outro lado, a situação externa estava mais confortável com os efeitos positivos 

na balança comercial no ano de 1953, principalmente após a implementação 

da Instrução 70 da SUMOC. 

 

 

4.3.1. A política de comércio exterior 

 

As projeções para o ano de 1954 no que diz respeito ao comércio exterior 

e por conseqüência à política cambial eram extremamente favoráveis, 

principalmente a partir de dois aspectos. Em primeiro lugar em decorrência da 

predisposição dos norte-americanos, através do Eximbank, em renegociarem 

as condições de pagamento do empréstimo de US$ 300 milhões destinados ao 

financiamento de atrasados comerciais. E em segundo lugar, pela expectativa 

em torno das receitas a serem geradas pelo café.  
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Sobre o primeiro aspecto, pode-se dizer que o país logrou êxito em seu 

objetivo ao renegociar o prazo de pagamento do empréstimo para 84 meses (o 

prazo anterior era de 24 meses), apesar de ainda estar mantido o início do 

pagamento do principal e juros para setembro de 1954. “Isso significou a 

fixação das prestações mensais em US$ 4,2 milhões, registrando-se, portanto, 

redução de quase US$ 9 milhões mensais sobre o pagamento anteriormente 

acordado.” (VIANNA, 1987, p.111). 

Quanto ao segundo aspecto, os resultados contrastaram com o primeiro, 

e a expectativa de aumento da geração de receitas não se confirmou. Essa 

expectativa deveu-se ao aumento do preço da rubiácea em 1953 e 1954. A 

essa alta dos preços, pode-se atribuir as seguintes razões: 

a) Queda na produção mundial e aumento da demanda após a Segunda 

Guerra Mundial, uma vez que durante o conflito, a produção foi inferior ao 

consumo, logo, o Brasil pôde reduzir seus estoques; 

b) Problemas climáticos principalmente a partir de 1953, quando 

condições metereológicas desfavoráveis passaram a atingir países produtores 

na América Central e na África. O Brasil não passou incólume a esse problema, 

inclusive com uma geada em um importante estado produtor, o Paraná. 

Estimou-se que haveria uma redução de cerca de 3 milhões de sacas na 

produção brasileira destinada à exportação no biênio 1953-54. 

 

Essa alta dos preços gerou uma forte campanha nos Estados Unidos – 

principal mercado para o produto brasileiro - contra a especulação do preço do 

café, principalmente por órgãos do governo e do Congresso norte-americano, 

chegando até a imprensa que tentava convencer os consumidores a beber 

menos café ou mesmo adotar produtos substitutivos. 

A queda abrupta do consumo nos Estados Unidos não poderia ter outro 

efeito que não fosse a diminuição das exportações brasileiras. Conforme 

apresenta tabela 4.4, a exportação de café caiu em praticamente todos os 

meses de 1954 – a exceção de março e abril-, quando comparado ao mesmo 

período do ano anterior. É importante lembrar que a tabela se refere ao total 

vendido, muito embora os americanos fossem os maiores compradores do 

produto. Para apresentar uma idéia da representatividade da queda da compra 

por parte dos Estados Unidos. 
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[...] as vendas daquele produto [o café] aos Estados 
Unidos baixaram, nos primeiros meses de 1954, para 
2.900.000 sacas, contra 4.100.000, no mesmo período 
do ano anterior. A situação, em agosto, piorou ainda 
mais. O Brasil exportou para os Estados Unidos somente 
145 mil sacas, contra 860 mil do mesmo mês de 1953 
[...] o declínio é expresso na diferença entre os 66 
milhões de dólares pagos em 1953 e os 14 milhões 
apenas pagos em 1954 [...] O Brasil dependia do café. E 
o café dos Estados Unidos. (BANDEIRA, 1978, p. 360-
361).  

 

 

A fim de garantir uma maior receita com a exportação do produto, em 03 

de junho de 1954, o governo baixa o Decreto 35.612 que fixava o preço mínimo 

do café Santos, tipo 4, FOB porto de Santos em 87 centavos de dólar por libra-

peso. Não foi esse o motivo da queda maior das exportações que já vinha em 

decadência durante todo o ano. A incapacidade de o Decreto gerar maiores 

efeitos e não corresponder à realidade do mercado de café representou sua 

curta duração, 45 dias.  

A queda total foi de 4 milhões e 644 mil sacas, ou seja, de quase 30% na 

comparação entre os anos de 1953-54, e não apenas em razão da queda do 

consumo do produto brasileiro nos Estados Unidos. 

 

De fato, a situação do mercado mundial de café era 
ainda mais desfavorável para o Brasil porque à grande 
queda no consumo dos Estados Unidos devem ser 
acrescentados os seguintes agravantes: (1) o efeito da 
geada sobre a produção brasileira foi menor do que se 
esperava, (2) os demais produtores latino-americanos e, 
especialmente, os países da África e da Ásia também 
tiveram produções superiores às previsões realizadas e 
(3) os Estados Unidos, numa reação deliberada à política 
de sustentação de preços seguida pelo Brasil, 
deslocaram suas compras para outros países. (VIANNA, 
1987, p. 117) 
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Tabela 4.4 

Exportação de café pelo Brasil – Dados mensais – 19 53-54  

(1.000 sacas) 

 

Meses 1953 1954 + ou – em 1954 
Janeiro 1.204 1.125  - 79 

Fevereiro 1.206    944 - 262 
Março 1.359 1.375 + 16 
Abril    991    998   + 7 
Maio    792    474 - 318 

Junho    998    396 - 602 
Julho    876    626 - 250 

Agosto 1.368    518 - 850 
Setembro 1.662    838 - 824 
Outubro 1.656    855 - 801 

Novembro 1.792 1.548 - 244 
Dezembro 1.659 1.220 - 439 

Total            15.562              10.918           - 4.644 
Fonte: Vianna, 1987, p.116  

 

 

As dificuldades do mercado de café e a conseqüente pressão por parte 

dos cafeicultores fez com que o governo decretasse em 14 de agosto de 1954 

a Resolução nº99 da SUMOC que não alterou a cotação mínima para o 

produto, porém, alterou o sistema de bonificações instituído pela Instrução 70 

da SUMOC. 

 

Nos novos termos estabelecidos, receberiam os 
exportadores a bonificação de Cr$ 5/US$ ou Cr$10/US$, 
conforme se tratasse de café ou qualquer outro produto, 
sobre 80% das cambiais negociadas. Sobre os restantes 
20% era abonada a diferença entre taxa de compra do 
mercado oficial (Cr$18,36/US$) e a média das taxas de 
compra no mercado livre, para cada moeda, no dia útil 
imediatamente anterior ao do fechamento de câmbio 
(VIANNA, 1987, p. 118). 

 

 

Na prática, a medida resultou na desvalorização de 27% das exportações 

de café, ao reduzir o preço mínimo, em dólares, de 87 para 63,5 centavos de 

dólar por libra-peso. 
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4.3.2. A política credíticia e monetária 

 

A política credíticia de Aranha em 1954 foi notadamente expansionista, os 

empréstimos do Banco do Brasil cresceram 33% em dezembro daquele ano 

quando comparado ao mesmo período do ano anterior. A esse crescimento, 

deve-se atribuir três fatores: 

a) Empréstimos oficiais, principalmente para o estado de São Paulo, o que 

já ocorrera no ano anterior; 

b) Aumento na concessão de créditos para atividades econômicas, 

principalmente a agricultura e o comércio, 42% e 64,2% respectivamente em 

relação ao ano anterior; 

c) Aumento na concessão de empréstimos para a indústria que 

pressionava o governo para sanar problemas de caixa gerados a partir da 

Instrução 70 da SUMOC (em razão da defasagem de tempo entre o momento 

da licitação, quando se pagava o prêmio do leilão e a obtenção da licença para 

se importar, e do aumento de 100% do salário mínimo. 

Como se observa, a adoção de uma política creditícia expansionista 

ocorreu dada as condições econômicas que geraram pressões junto ao 

governo e não em função da adoção de uma política nacional-populista de 

Vargas. 

No que diz respeito à política monetária, esta contrastou com o 

expansionismo da política crediticia, com o crescimento de apenas 12,5% nos 

oito meses que compreendem a gestão de Aranha em 1954, sendo que a 

inflação medida pelo mesmo período foi de 17,8%. 

 

 

4.3.3. A política fiscal 

 

Uma importante medida econômica do segundo governo Vargas em 1954 

e que gerou fortes impactos na política fiscal foi o aumento de 100% do salário 

mínimo.  

A reforma ministerial de junho de 1953 – a ser apresentada em uma das 

próximas seções -, teve como maior polêmica a nomeação no novo ministro do 
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Trabalho, João Goulart, também conhecido como Jango, político esse com 

forte ligação com os trabalhadores, em especial com sindicatos. 

No início de 1954, Jango havia tornado público a intenção de conceder 

um reajuste de 100% do salário mínimo no Distrito Federal. Toda a polêmica 

em torno deste reajuste gerou fortes pressões, principalmente por parte dos 

militares e culminou com a demissão de Jango em 22 de fevereiro de 1954. 

A saída de Jango não cessou o debate em torno do reajuste do salário 

mínimo. Em abril, o Conselho Nacional de Economia (CNE) apresentou parecer 

sobre o assunto, no qual recomendava que o salário mínimo fosse reajustado 

conforme evolução do salário médio nominal desde o último reajuste deste em 

dezembro de 1951. Assim sendo, a proposta de reajuste do CNE seria de 33%, 

abaixo do aumento do custo de vida no período no Rio de Janeiro, de 53,8%. 

Vargas, porém, discorda do índice e em 1º de maio anuncia um aumento 

de 100% do salário mínimo, o que contraria o presidente do Banco do Brasil, 

Marcos Souza Dantas que chegou a pedir demissão. 

A medida  tinha por objetivo servir de agrado político a suas bases 

eleitorais e para as eleições de outubro de 1954 e não poderia ser explicada 

dentro do contexto da política econômica de então, marcada pelo programa 

Aranha, impactando principalmente seus pontos 1 e 3, e a forma como deveria 

ser conduzida a estabilidade do poder aquisitivo interno, conforme ponto 8 (ver 

programa Aranha na seção 4.2.). 

 

Em suma, a redução das receitas geradas pela exportação do café 

concomitante com o aumento de 100% do salário mínimo comprometeram o 

programa Aranha em seus dois objetivos: melhorar a situação cambial e 

combater a inflação, conforme Tabela 4.5. 

 

Ambos os objetivos foram frustrados. Por um lado, as 
dificuldades com o café voltaram a colocar no horizonte a 
possibilidade de uma crise cambial. Por outro lado, os 
propósitos deflacionários do governo viram-se abalados, 
em primeiro lugar, pela mudança no patamar da inflação 
derivada das desvalorizações cambiais embutidas na 
Instrução 70 e, em segundo lugar, pelo aumento de 
100% no salário mínimo. Mais ainda, tanto os problemas 
do café como o aumento salarial eram, como vimos, 
poderosas fontes de pressão sobre a expansão do 
crédito, comprometendo, dessa forma, a austeridade 
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perseguida pelas autoridades econômicas (VIANNA, 
1990b, p. 147-148). 

 

 

Tabela 4.5 

Índices de preços selecionados – 1947-1954  

(Variações anuais - %) 

 

IPA    

Ano 
IGP (DI) Geral (DI) Prods. 

Agr. 
Prods. 
Inds. ICV na GB ICC na 

GB 

Deflator 
Implícito 
do PIB 

1947   2,7   2,7 11,2 - 13,1   5,8 11,7 - 
1948   8,3   7,1 14,8     8,7   3,5   3,8 19,9 
1949 12,2   5,2 31,8     2,1   6,0 11,8 10,7 
1950 12,4 11,3 11,9   15,0 11,4   1,6 11,2 
1951 11,9 17,4 12,8   11,7 10,8 12,8 12,0 
1952 12,9   9,4 15,1    4,8 20,4   7,1 13,2 
1953 20,8 25,0 17,5   32,3 17,6 12,6 15,3 
1954 25,6 22,3 26,5   21,5 25,6 31,8 21,4 

Fonte: Vianna, 1987, p.80.  
Obs: GB: Guanabara 

 

 

Ainda que no ano de 1954 os objetivos de política econômica não tenham 

sido atingidos, é importante salientar que houve nesse ano um importante 

crescimento do investimento. “Em 1954, o nível de investimentos voltou a 

crescer: a formação bruta de capital fixo do governo teve um crescimento real 

de 10,2% superado pelo do setor privado, com 19,1%” (VIANNA, 1990b, 

p.143), ademais de um significativo crescimento do PIB, se comparados aos 

seis anos imediatamente anteriores, conforme tabela 4.6..  

De forma geral, o crescimento médio do PIB nos quatro anos do governo 

Vargas – considerando até dezembro de 1954 -, foi de 6,8%.  
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Tabela 4.6 

Índices e taxas de crescimento do produto real  

segundo ramos de atividade 

(Em %) 

 

Anos Agricultura Indústria Serviços Produto 
Total 

1948 6,9 11,3   5,8   7,5 
1949 4,5 10,3   6,1   6,6 
1950 1,5 11,3   7,1   6,5 
1951 0,7   6,4   9,9   5,9 
1952 9,1   5,0 10,8   8,7 
1953 0,2   8,7   0,0   2,5 
1954 7,9   8,7 13,0 10,1 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Vianna, 1987, p.82.  
 

 

 

4.3.4. O projeto da Eletrobrás 

 

O projeto completo de Vargas no que diz respeito à produção de energia, 

se iniciou com a criação da Petrobrás e seria complementado com a criação de 

uma empresa de energia elétrica. 

Quando do início do governo Vargas, em 1951, a oferta de energia 

elétrica estava muito aquém da demanda da indústria e da população muitas 

vezes atendida por meio de lampiões à querosene, à lenha e geradores 

particulares. 

Neste período, a canadense Light  detinha cerca de 50% da capacidade 

instalada e mais de 60% da energia elétrica gerada no país. Suas concessões 

abrangiam principalmente os grandes centros urbanos de São Paulo e Rio de 

Janeiro. A norte-americana Bond & Share era a segunda maior empresa do 

setor. 

Os trabalhos da CMBEU apresentavam 9 projetos voltados ao setor de 

energia elétrica, por outro lado, a Assessoria Econômica também atuaria na 

questão. 

O programa energético no setor de eletricidade do 
governo Vargas coube a duas agências planejadoras: a 
Assessoria Econômica e a Comissão Mista, continuada 
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pelo BNDE. Enquanto a CMBEU estudava e aprovava 
projetos de empresas privadas e de governos (estaduais 
e da União) para a construção ou expansão de usinas 
hidrelétricas, contando com uma expectativa de recursos 
externos e internos, a Assessoria desenvolveu sua 
atividade planejadora num nível mais abrangente, 
formulando um plano nacional de eletrificação e 
idealizando o mecanismo de captação de recursos para 
projetos de eletricidade do BNDE: o imposto único de 
eletricidade e o Fundo Federal de Eletrificação. 
(LEOPOLDI, 1994, p. 186) 

 

Em junho de 1953, foi enviado ao Congresso o projeto de lei criando o 

imposto único de eletricidade e o Fundo Federal de Eletrificação. O Fundo seria 

composto dos recursos deste imposto único e seria gerido pelo BNDE até que 

fosse criada uma empresa do setor 

Em 10 de abril de 1954, por meio dos trabalhos da Assessoria, o 

Executivo propõe o Plano Nacional de Eletrificação e a criação da Eletrobrás. 

 

A pedido de Vargas, a Assessoria Econômica elaborou 
quatro projetos de lei visando equacionar o problema da 
energia elétrica. O primeiro referia-se à criação do 
Imposto Único sobre Energia Elétrica (IUEE), o segundo 
ao rateio da receita obtida com esse imposto, o terceiro, 
ao Plano Nacional de Eletrificação. O quarto projeto de 
lei criava a Eletrobrás, empresa de economia mista, com 
capital inicial fixado em três bilhões de cruzeiros, 
destinada a gerir de imediato os empreendimentos de 
natureza industrial controlados pelo governo, como era o 
caso da CHESF e as empresas geradoras de energia 
elétrica de Manaus e Belém. (BRANDI, 1983, p. 263) 

 

O projeto seria combatido veementemente no Congresso e por 

empresários que acreditavam que essa não deveria ser uma seara do governo. 

As companhias estrangeiras, por meio de lobistas e advogados lutaram para 

que o projeto não vingasse. Se o projeto da Petrobrás foi aprovado, o da 

Eletrobrás não obteve o mesmo êxito até a morte de Vargas, seu projeto seria 

aprovado apenas em 1961. É importante lembrar que este projeto é 

referenciado na carta-testamento de Vargas, conforme ANEXO IV. 
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4.4  A evolução das relações Brasil x Estados Unido s após o fim da 

CMBEU 

 

Conforme observado no capítulo anterior, mais precisamente na seção 

3.4, no dia 31 de julho de 1953 se encerraram os trabalhos técnicos da CMBEU 

e cinco meses mais tarde, decretou-se seu encerramento oficial.  Na esteira 

das negociações entre Brasil e Estados Unidos, firmou-se também um acordo 

militar que previa a concessão de materiais estratégicos para o segundo. 

Após o conturbado encerramento dos trabalhos técnicos da CMBEU, 

pode-se afirmar que as relações entre ambos os países não sofreram maiores 

modificações e estiveram longe de ser amigáveis como em tempos anteriores. 

Um aspecto importante e favorável ao relacionamento entre os países foi 

o empréstimo de US$ 300 milhões concedido pelo Eximbank ainda no primeiro 

semestre de 1953 com o objetivo de se honrar os atrasados comerciais 

brasileiros. 

Por outro lado, a Lei 2.004 de 03 de outubro de 1953 que criava a 

Petrobrás e instituía o monopólio estatal do petróleo havia gerado ceticismo e 

críticas dos capitalistas norte-americanos. De imediato, veio uma reação por 

parte dos norte-americanos que ameaçaram com redução dos valores do 

empréstimo do Eximbank por meio de seu Secretário de Estado, John Foster 

Dulles. 

Em 20 de dezembro daquele ano, Vargas faria um discurso no Paraná no 

qual radicalizava sua posição em relação aos norte-americanos. 

 

“Estou sendo sabotado por interesses de empresas 
privadas que já ganhavam muito no Brasil, que têm em 
cruzeiros duzentas vezes o capital que empregaram em 
dólares e continuam transformando os nossos cruzeiros 
em dólares para emigrá-los para o estrangeiro, a título de 
dividendos”. (BANDEIRA, 1978, p. 345-346).  

 

 

Em 05 de janeiro de 1954, Vargas assinaria o decreto nº 34.839 que 

fixava em 10% ao ano (8% no caso de juros), as remessas de lucros e 

dividendos pelo mercado de taxa livre, ademais de impor às empresas 

estrangeiras a obrigatoriedade de se registrarem na SUMOC.  A reação de 
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Washington não poderia ser diferente, um forte protesto que incluía a sugestão 

de suspensão de todos os empréstimos para o país por parte do Conselho 

Americano de Câmaras de Comércio.  O fluxo de investimentos estrangeiros 

para o país retraiu-se. 

Em março seguinte, o mais eminente adversário político de Vargas, o 

jornalista Carlos Lacerda, publicaria em seu jornal, o Tribuna da Imprensa que 

estava em voga uma negociação entre Brasil, Argentina e Chile a fim de formar 

uma importante aliança estratégica, o plano ABC que tinha por objetivo resistir 

à hegemonia norte-americana no continente. O ex-ministro das relações 

exteriores, João Neves da Fontoura em entrevista ao jornal O Globo, viria a 

confirmar as negociações entre Vargas e o presidente argentino Perón 

adicionando que João Goulart negociava o acordo a fim de se implantar uma 

república sindicalista no país. 

O envio ao Congresso do projeto de criação da Petrobrás em abril de 

1954 gerou fortes rumores nos Estados Unidos de que o Brasil viria a 

nacionalizar as empresas norte-americanas de energia elétrica, Light & Power 

e a Bond & Share. 

Um outro campo no qual a polêmica entre Estados Unidos e Brasil não foi 

pouca foi na intenção do segundo de criar uma usina de produção de urânio 

enriquecido com a colaboração de técnicos alemães que em 1953 construíram 

três ultra-centrífugas para instalar no país. E a questão não parava por aí: 

 

Ao plano para a produção de urânio enriquecido juntou-
se o projeto de construção de uma usina de tratamento 
químico dos minérios atômicos e produção de urânio 
metálico, nuclearmente puro, em colaboração com os 
cientistas franceses. (BANDEIRA, 1978, p. 356).  

 

Os americanos vetaram as pretensões do Brasil, ainda que não 

soubessem que as ultra-centrífugas já estavam sendo executadas com a 

aprovação de Vargas em novembro de 1953. Porém, em julho de 1954, todo o 

material a ser embarcado pelos alemães, foi apreendido pela marinha britânica 

a pedido do Alto Comissário norte-americano, James Conant. 

Ainda em julho, a pedido de Osvaldo Aranha, Vargas faria com os norte-

americanos uma troca comercial pela qual receberia 100.000 toneladas de trigo 
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e repassaria aos Estados Unidos, 5.000 toneladas de monazita e 5.000 

toneladas de sais de cério e terras raras. 

Um aspecto econômico no qual ambos os países divergiram diz respeito 

ao questionamento norte-americano ao preço do café brasileiro, conforme já 

descrito na seção 4.2.2. 

A crise de agosto de 1954 resultou na pressão dos militares para a saída 

de Vargas e no conseqüente suicídio do velho caudilho. Não há maiores 

evidências de que essa pressão tenha partido de grupos ou mesmo do governo 

norte-americano, sendo fruto de uma série de problemas da política interna, a 

ser apresentada em seção próxima. 

Ainda que os norte-americanos não estivessem envolvidos diretamente na 

crise de agosto de 195426, o autor destaca dois aspectos: o primeiro deles diz 

respeito à carta testamento de Vargas –cuja íntegra está disponível no Anexo 

IV deste trabalho -, que mencionava questões direcionadas ao imperialismo 

norte-americano, conforme segue excertos: 

 

[...] Depois de decênios de domínio e espoliação dos 
grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me 
chefe de uma revolução e venci. [...] A campanha 
subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos 
grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia 
de trabalho. A lei de lucros extraordinários foi retida no 
Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo 
se desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade 
nacional na potencialização das nossas riquezas através 
da Petrobrás e, mal começa esta a funcionar, a onda de 
agitação se avoluma. A Eletrobrás foi obstaculada até o 
desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não 
querem que o povo seja independente. [...] Tenho lutado 
mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma 
pressão constante, incessante, tudo suportando em 
silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo, 
para defender o povo, que agora se queda 
desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu 
sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de 
alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu 
ofereço em holocausto a minha vida (BRANDI, 1983, p. 
296-297). 

 

                                                 
26 Ao afirmar que os norte-americanos não estivessem envolvidos diretamente no ultimato dos militares e 
no consequente suicídio de Vargas, o autor remete ao fato de não ter ocorrido no país uma conspiração 
político-militar como acontecera naquela década em alguns países, como o caso da queda de Mohammed 
Mogassedh no Irã e de Jacobo Arbenz na Guatemala, a título de exemplos.  
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O segundo aspecto que o autor desejaria destacar diz respeito a reação 

da população a órgãos e empresas norte-americanas após o suicídio de 

Vargas. O mais emblemático dos ataques foi à embaixada americana no 

Distrito Federal. “A polícia do Exército, que a guarnecia, usou bombas de efeito 

moral e fez alguns disparos. [...] Pouco tempo depois, chegaram tropas 

regulares e tanques que ocuparam as imediações, para impedir que o povo se 

aproximasse” (BANDEIRA, 1978, p.364).  

Os ataques não se limitaram à embaixada e consulados, as sedes da 

Standard Oil, Light & Power, The First National Bank, e outras empresas 

comerciais, bancos, e jornais cujos nomes remetessem aos Estados Unidos, 

não passaram incólumes. 

Por fim, é importante citar o editorial de um importante periódico dos 

Estados Unidos.  

 

O New York Times publicou editorial, sob o título 
Antianquismo outra vez, manifestando a surpresa da 
maioria dos americanos ante as notícias, que chegavam 
do Brasil, de ataques à Embaixada dos Estados Unidos, 
no Rio de Janeiro, e a alguns dos seus Consulados, em 
outras cidades, por turbas de brasileiros (BANDEIRA, 
1978, p. 365). 

 

 

 

4.5  A deterioração das relações políticas interna e o suicídio de 

Vargas 

 

O ano de 1953 seria fortemente marcado por instabilidades políticas e 

sociais no país, principalmente greves de trabalhadores – maior pilar de 

sustentação do getulismo - que reivindicavam um maior aumento nos salários, 

cada vez mais corroídos com a crescente inflação, inflação essa que também 

causava irritação à classe média concentrada nos centros urbanos. 

 

Na imprensa, o único importante jornal do país que apoiava Vargas era o 

Última Hora de Samuel Wainer, enquanto que a Tribuna da Imprensa de Carlos 
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Lacerda e os Diários Associados de Assis Chateaubriand comandavam a 

oposição de Vargas na Imprensa. 

A perda de apoio dos militares e de diversos segmentos da sociedade, 

campanha de denúncias que partia da Imprensa oposicionista a Vargas 

colocavam em risco a estabilidade política do governo, totalmente enfraquecida 

após o crime da Rua Toneleros em 05 de agosto de 1954. 

 

 

4.5.1 A perda de apoio político e a reforma ministe rial 

 

Conforme apresentado na seção 3.4.1, a derrota da chapa nacionalista no 

Clube Militar em maio de 1952 já havia sido um importante revés para Vargas 

na conjuntura política interna. 

O ano de 1953 passou a ser fortemente marcado por dificuldades sócio-

políticas para Vargas, principalmente a partir de movimento grevistas que em 

sua maioria reivindicavam um maior aumento nos salários, cada vez mais 

corroídos com a crescente inflação. 

Já no mês de janeiro há greves no Distrito Federal, porém, o maior 

movimento aconteceria em São Paulo em 23 de março quando, a partir de 

trabalhadores da indústria têxtil, metalúrgicos, marceneiros, vidreiros, e 

gráficos, da capital e também em algumas cidades do interior é gerada uma 

forte paralisação no que se chamou de a greve dos 300 mil, que chegou a ser 

reprimida de forma violenta.  

 

A greve dos 300 mil evidenciou a instabilidade do 
sistema de contradições e de alianças no qual se 
assentava a política populista. Ela provocou a 
radicalização do posicionamento político de algumas 
classes sociais e redefiniu o posicionamento político de 
outras classes, levando a um remanejamento de forças 
que enfraqueceu a base de sustentação do governo 
Vargas (BOITO Jr., 1982, p.58).  

 

Se não bastasse a deterioração econômica e o conseqüente movimento 

de greves, um importante fator político demonstrou a queda de prestígio de 

Vargas, sua derrota política nas eleições para prefeito de São Paulo no dia 22 

de março. 
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Um dia antes da eclosão da greve dos 300 mil, Vargas 
havia sofrido sua maior derrota política desde o início do 
governo: a vitória de Jânio Quadros nas eleições para a 
Prefeitura da Cidade de São Paulo. O candidato do PTB, 
professor Francisco Cardoso, era apoiado pelo 
governador Lucas Garcez e por uma amplíssima 
coalizão partidária formada pelo PSD, PSP e UDN. 
(VIANNA, 1987, p.97-98) 

 

Jânio surgiu como líder populista de grande poder 
carismático obteve uma vitória esmagadora nas eleições 
de 22 de março, juntamente com seu companheiro de 
chapa. A vitória de Jânio para prefeito, galvanizando as 
simpatias não só da alta burguesia e da classe média 
paulistana, mas também de um contingente considerável 
do operariado, representou um sério desgaste para o 
governo federal. (BRANDI, 1983, p.268) 

 

 

A classe média, formada em sua grande parte por profissionais liberais 

como advogados, médicos e engenheiros e localizados principalmente em São 

Paulo, - estado no qual a vitória de Vargas em 1950 havia sido de extrema 

importância ao obter quase o dobro de votos que seus dois adversários, 

conforme ANEXO – III – também apresentava descontentamento com o atual 

governo. “Uma boa parte da votação de Vargas, dada a estrutura social 

paulista, deve ter vindo da classe média. Depois da eleição, contudo, Vargas 

pouco fez para cortejar a opinião burguesa” (SKIDMORE, 1976, p.153). 

Outro obstáculo que Vargas iria enfrentar naquele ano de 1953, bem 

como durante todo o seu governo, diz respeito à oposição da imprensa, 

principalmente dos periódicos, Tribuna da Imprensa de Carlos Lacerda e dos 

Diários Associados de Assis Chateaubriand, ademais dos também importantes 

O Globo e O Estado de São Paulo.  

A única voz de apoio a Vargas partia do periódico Última hora, esse apoio 

do Última Hora a Vargas seria objeto de investigação por parte do Congresso. 

O periódico de Samuel Wainer, criado em 1951, era acusado de ter recebido 

um empréstimo de 250 milhões de cruzeiros do Banco do Brasil em condições 

extremamente favoráveis. O Congresso forma uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) em abril de 1953, cuja pretensão maior por parte da oposição 

seria o de provocar o impeachment de Vargas. Os trabalhos da CPI são 
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encerrados em novembro do mesmo ano e concluem que o valor do 

empréstimo era excessivo em relação às garantias dadas, porém, não ficou 

provado qualquer envolvimento de Vargas na concessão deste empréstimo e o 

pedido de afastamento do presidente não obteve sucesso. 

A fim de amenizar as tensões sociais em curso no país e obter uma 

reviravolta em seu prestígio pessoal, Vargas anuncia em junho de 1953 a 

reforma ministerial. Conforme já mencionado anteriormente neste trabalho, a 

pasta da Fazenda foi transferida de Horácio Lafer para Osvaldo Aranha, 

companheiro de longa data de Vargas. 

A reforma ministerial foi ampla, com a substituição de todos os ministros 

civis, à exceção de João Cleofas na pasta da agricultura. O Ministério da 

Educação e Saúde é desmembrado, criando-se o Ministério da Educação e 

Cultura e o Ministério da saúde. Ambos seguiriam sob controle do PSD, o 

primeiro com Antonio Balbino e o segundo com Miguel Couto Filho. 

Nas Relações Exteriores, João Neves da Fontoura do PSD era substituído 

por Vicente Rao da UDN, que também ganharia a pasta da Viação e Obras 

Públicas, com a saída de Álvaro Pereira de Sousa Lima do PSP paulista para a 

entrada de José Américo de Almeida, que assim como Vicente Rao havia sido 

ministro de Vargas na década de 30.  

Essa mudança em muito desagrada a Adhemar de Barros cuja outra 

indicação da presidência do Banco do Brasil já havia sido perdida com a saída 

de Ricardo Jafet no inicio daquele mesmo ano. 

Por outro lado, a tentativa de aproximação com os conservadores da UDN 

não lograria êxito, em razão principalmente da forte oposição de Carlos 

Lacerda e da “Banda da Música”, embora os “Chapas Brancas” do partido 

fossem favoráveis a uma maior aproximação com o governo27. 

 

O jovem político, Tancredo Neves assume a pasta da Justiça, 

permanecendo a mesma nas mãos do PSD mineiro após a saída de Negrão de 

Lima. A mais polêmica das nomeações seria a de João Goulart do PTB, político 
                                                 
27 O grupo dominante dentro da União Democrática Nacional (UDN) era conhecido por “Banda da 
Música” e era constituída no Congresso por políticos como: Bilac Pinto, Aliomar Baleeiro, Adauto Lúcio 
Cardoso e José Bonifácio Lafayette de Andrada.  Os “Chapas Brancas”, por sua vez, era formado no 
Congresso em sua maioria por políticos do Nordeste, dispostos a uma maior aproximação com o governo. 
Um símbolo dessa aproximação é a nomeação e permanência - mesmo após a reforma ministerial de 
1953-, do usineiro pernambucano João Cleofas como Ministro da Agricultura. 
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extremamente ligado aos sindicatos de trabalhadores para o Ministério do 

Trabalho. 

Ainda que se pese a nomeação de Goulart, esta reforma ministerial não 

significou uma guinada mais nacionalista no governo de Vargas, apresentando 

mais um caráter conciliatório, ou até mesmo conservador. 

Outro segmento da sociedade no qual Vargas não gozava de apoio era 

nas Forças Armadas. Se não bastasse a derrota da chapa nacionalista nas 

eleições de 1952, a pretensão de Jango aumentar o salário mínimo em 100% 

no início de 1954 gerou protestos entre a oficialidade e em 08 de fevereiro é 

lançado o “Manifesto dos Coronéis”, assinado por 39 coronéis e 42 tenentes-

coronéis. Este manifesto clamava por maior atenção ao Exército por parte do 

governo, seja em equipamentos ou aos soldos dos oficiais. Com o possível 

aumento de 100% do salário mínimo, um trabalhador não-qualificado poderia 

ganhar quase o mesmo que um trabalhador universitário. 

O episódio gerou a demissão de Jango do ministério do trabalho e do 

General Espírito Santo Cardoso do ministério da guerra – considerado omisso 

por Vargas -, ambos em 22 de fevereiro de 1954, dia em que Jango apresentou 

seu relatório sobre o salário mínimo. Jango foi substituído por Hugo de Farias e 

o General Zenóbio da Costa se tornou o novo ministro da Guerra. 

Conforme apresentado na seção 4.3.3. a saída de Jango não significou o 

fim do projeto de aumento do salário mínimo, cujo aumento seria anunciado por 

Vargas em 1º de maio, contrariando as autoridades econômicas. 

 

A verdade era que Getúlio tinha decidido conquistar o 
apoio político da classe trabalhadora por meio de um 
atraente aumento nos salários reais, sem se incomodar 
com as conseqüências que seu ato pudesse ter sobre os 
outros setores da opinião pública. Era um sinal de que 
Getúlio havia perdido seu já comprovado senso de 
equilíbrio. Sua nova estratégia era imprudente, devido à 
situação política brasileira, uma vez que os grupos 
marginalizados – industriais, classe média, militares – 
estavam em melhor posição para mobilizar a oposição do 
que os trabalhadores para mobilizar o apoio ao governo. 
(SKIDMORE, 1976, p.171)  
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A má fase de Vargas persistia, e em 21 de maio de 1954 sofre nova 

derrota nas eleições para a diretoria do Clube Militar. A chapa da Cruzada 

Democrática encabeçada pelos Generais Canrobert Pereira da Costa e Juarez 

Távora venceu os General Lamartine Pais Leme, apoiado pelo ministro da 

guerra, Zenóbio da Costa. 

No mês seguinte, Vargas enfrentaria uma nova tentativa de impeachment, 

nesta oportunidade, a oposição alegava corrupção e imoralidade por parte do 

presidente. O pedido de afastamento foi derrotado no Congresso por 136 

contra 37 votos no dia 16 de junho. 

A maior das oposições que Vargas sofria era por parte de Carlos Lacerda 

que meio de sua Tribuna da Imprensa perseguia de forma contundente ao 

presidente. Alguns seguidores de Vargas passaram a agir com as próprias 

mãos. “O General Mendes de Morais e o Deputado Federal Euvaldo Lodi 

sugeriram a Gregório Fortunato, chefe da guarda presidencial do palácio, que 

seu dever era “cuidar” de Lacerda” (SKIDMORE, 1976, p. 175-176). Gregório 

Fortunato encarregaria ao também membro da guarda pessoal de Vargas, 

Climério Euribes de Almeida e a Alcino João do Nascimento a tarefa de seguir 

Lacerda e levantar informações sobre o mesmo. 

 

 

4.5.2 A crise de Agosto de 1954 e o fim trágico de Vargas 

 

O derradeiro mês da presidência e da vida de Vargas não começaria bem. 

“Em 1º de agosto, Getúlio reapareceu em público. Compareceu ao Grande 

Prêmio Brasil, no Joquéi Clube, onde foi recebido por uma prolongada vaia” 

(BRANDI, 1983, p.285). 

No dia 05 daquele mês, o jornalista e ferrenho opositor de Vargas, Carlos 

Lacerda sofreria um atentado ao chegar em sua casa na Rua Toneleros. 

 

À meia-noite e quarenta e cinco minutos do dia 5 de 
agosto, um pistoleiro, sob as ordens indiretas de 
Gregório, atirou em Lacerda quando este se dirigia para 
o edifício de seu apartamento na rua Toneleros, em 
Copacabana. Lacerda ficou apenas ligeiramente ferido, 
mas seu acompanhante, o Major Rubens Florentino Vaz, 
morreu. (SKIDMORE, 1976, p.176)  
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A reação de Vargas não poderia ser diferente, sabia que o ocorrido seria 

mais um revés político. “Getúlio recebeu em cheio o impacto produzido pelo 

atentado. Diz-se que teria comentado: “Esta bala não era dirigida a Lacerda, 

mas a mim” (BRANDI, 1983, p.286). 

Lacerda, por sua vez, não poderia apresentar reação diferente que não 

fosse a seguinte: “Perante Deus, acuso um só homem como responsável por 

esse crime. É o protetor de ladrões, cuja impunidade lhes dá audácia para atos 

como o desta noite. Este homem chama-se Getúlio Vargas” (SILVA, 1978, 

p.239). 

Em 08 de agosto, as investigações chegaram ao taxista que após o crime 

havia prestado seu serviço a Alcino João do Nascimento, que seria 

posteriormente indiciado ao lado de Gregório Fortunato e Climério Euribes de 

Almeida. 

No dia seguinte, o Deputado da UDN, Aliomar Baleeiro solicitaria 

novamente o afastamento de Vargas. No dia 10, Vargas dissolve toda sua 

guarda presidencial, enquanto que os militares de alta patente e opositores de 

Vargas se reuniam com o intuito de pedir a renúncia do presidente, o que não 

foi aceito no dia seguinte pelo ministro da guerra, Zenóbio da Costa, mostrando 

a divergência de opiniões dentro da oficialidade. 

Em 12 de agosto, em Belo Horizonte, na inauguração da usina siderúrgica 

Mannesmann, Vargas discursa afirmando que tinha o propósito de concluir seu 

mandato presidencial, que as eleições estaduais em outubro estavam 

garantidas e que estava alheio às denúncias e calúnias dirigidas a ele. 

Alcino João do Nascimento, Gregório Fortunato e Climério Euribes de 

Almeida foram presos, respectivamente nos dias 13, 15 e 18 de agosto. 

Climério confessa que havia sido contratado por Gregório Fortunato para 

eliminar Lacerda. 

Em 21 de agosto, o vice-presidente, Café Filho, influenciado pela UDN 

sugere a Vargas que ambos deixassem o poder, deixando a cargo do 

Congresso a eleição de sucessores para a conclusão do mandato. “Getúlio 

recusou-se, dizendo a Café Filho que não abandonaria o palácio antes do fim 

do seu mandato, exceto morto” (SKIDMORE, 1976, p.178). 
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No dia seguinte, Café Filho rompe publicamente com Vargas. Neste 

mesmo dia, o Brigadeiro Eduardo Gomes lidera um grupo de oficiais da 

Aeronáutica que lançam um manifesto exigindo a saída do presidente. O 

manifesto é entregue pessoalmente pelo chefe do Estado-Maior das Forças 

Armadas (EMFA) e ex-comandante da Força Expedicionária Brasileira (FEB), 

General Mascarenhas de Moraes, Vargas mais uma vez reluta a deixar o cargo 

de presidente e volta a citar a única condição na qual sairia do Catete.  

 

No diálogo com o general, Getúlio expressou sua recusa 
em termos claros e dramáticos: ”Querem me escorraçar 
daqui como seu eu fosse um criminoso. Não pratiquei 
nenhum crime. Portanto não aceito essa imposição”. E 
ainda: “Daqui só saio morto. Estou muito velho para ser 
desmoralizado e já não tenho razões para temer a morte” 
(FAUSTO, 2006, p.189). 

 

Em 23 de agosto foi a vez de o exército se manifestar favoravelmente ao 

afastamento do presidente por meio do “Manifesto dos Generais”, assinado por 

27 militares desta patente, entre eles: Canrobert Pereira da Costa, Juarez 

Távora, Alcides Etchegoyen, Humberto de Alencar Castelo Branco e Henrique 

Lott. 

Ainda durante o dia 23 de agosto, mais precisamente por volta das 23 

horas, o manifesto dos generais é transmitido ao ministro da guerra, general 

Zenóbio da Costa, último bastião de defesa de Vargas na oficialidade, que é 

convencido pelos militares antigetulistas da necessidade de afastamento de 

Vargas. 

À meia-noite, Zenóbio da Costa acompanhado de Mascarenhas de Morais 

chegam ao palácio do Catete informando a Vargas sobre a gravidade da 

situação dentro da oficialidade. Assim como acontecera em 1945, Vargas mais 

uma vez recebia um ultimato do Exército. Porém desta vez o desfecho parecia 

ser diferente. Irredutível, Vargas novamente se recusa a renunciar, convocando 

para aquela madrugada uma reunião como todo o ministério.  

Por volta das 3 horas da madrugada, é iniciada da reunião ministerial com 

a presença de familiares do presidente. Após ouvir a opinião dos ministros 

sobre a melhor forma de solucionar a crise. Os ministros militares optavam pela 
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renúncia do presidente, enquanto que o ministro da justiça, Tancredo Neves 

estava disposto a sustentar o governo. 

Os ministros não chegam a um consenso, e por volta das 4 da manhã, 

após ouvir a todos em absoluto silêncio, Vargas toma a palavra e novamente 

fala de sua iminente morte: 

 

“Já que o ministério não chega a nenhuma conclusão, eu 
vou decidir. Determino que os ministros militares 
mantenham a ordem pública. Se conseguirem, eu 
apresentarei o meu pedido de licença. No caso contrário, 
os revoltosos encontrarão aqui dentro do palácio o meu 
cadáver.” E retirou-se da sala. Zenóbio foi alcançado por 
Aranha ainda nas escadas e informado da decisão de 
Vargas” (BRANDI, 1983, p.294) 

 

Zenóbio comunica a decisão de Vargas aos demais chefes militares. 

Tancredo Neves trata de escrever uma nota sobre o afastamento do presidente 

à Nação. 

 

Às 4h45 min da madrugada, o país foi informado da 
resolução do presidente: “Deliberou o presidente Vargas, 
com integral solidariedade dos seus ministros, entrar em 
licença, passando o governo a seu substituto legal, 
desde que seja mantida a ordem, respeitado os poderes 
constituídos e honrados os compromissos solenemente 
assumidos perante a nação pelos oficiais-generais das 
nossas forças armadas. Em caso contrário persistiria 
inabalável no seu propósito de defender suas 
prerrogativas constitucionais com o sacrifício, se 
necessário, de sua própria vida.” (BRANDI, 1983, p.295). 

 

Após um breve sono, Vargas desperta às 6 da manhã quando dois oficiais 

chegam ao palácio do catete com uma intimação ao irmão de Vargas, 

Benjamim Vargas, o Bejo, acusando-o de ser o mentor intelectual do crime 

contra Lacerda. Vargas ordena a Benjamim que permaneça no catete e informa 

que se querem o depoimento do irmão, que venham ao catete. No mesmo 

momento, a filha de Vargas, Alzira, comunica ao pai que alguns oficiais do 

exército pediam autorização para prenderem em seu nome: o General Juarez 

Távora e o Brigadeiro Eduardo Gomes. Vargas rechaça essa opção, 

comunicando que a medida seria inútil àquela altura dos acontecimentos. 
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Às 6 e meia da manhã, Zenóbio da Costa se encontra com militares anti-

getulistas e é convencido de que o afastamento do presidente teria que ser 

definitivo. E às 7 horas, o General Armando de Morais Âncora comunica por 

telefone a Benjamim que o pedido de licença não bastava e que o próprio 

ministro Zenóbio da Costa exigia o afastamento definitivo de Vargas. 

Às 7 e meia da manhã, Benjamim informa a Vargas a reação dos 

militares. Passadas as 08 da manhã, Vargas desce ao seu gabinete de 

trabalho e volta com algo volumoso dentro do bolso do pijama, conforme notara 

um de seus assistentes. Tratava-se de um revólver Colt calibre 32. 

Às 8 e meia da manhã de 24 de agosto de 1954, Vargas põe o revólver à 

altura do peito e puxa o gatilho, falecendo dentro de poucos minutos. Na cama 

a arma e na mesinha da cabeceira, a carta-testamento (ANEXO – IV). “Antes 

das nove horas da manhã, a mensagem começou a ser irradiada para todo o 

país” (BRANDI, 1983, p.296). Naquela mesma manhã, o vice-presidente, Café 

Filho assumiria o poder. 

O impacto da morte de Vargas foi enorme, com manifestações em todo o 

país, atribuindo-se a responsabilidade à UDN, enquanto que jornais de 

oposição a Vargas (O Globo, Rádio Globo, Diários Associados e Tribuna da 

Imprensa) órgãos oficiais e empresas norte-americanas sendo atacadas 

(conforme apresentada na seção sobre a evolução das relações entre Brasil e 

Estados Unidos). 
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4.6 Houve um projeto de desenvolvimento? 28 

 

Um interessante e rico debate a respeito do segundo governo Vargas diz 

respeito à existência ou não de um projeto desenvolvimentista, projeto esse 

voltado à industrialização. O autor pretende também analisar a importância da 

CMBEU dentro deste projeto desenvolvimentista. 

 Outra importante questão também em parte vinculada à questão do 

projeto desenvolvimentista diz respeito ao nacionalismo no período e à 

vinculação deste como característica do projeto desenvolvimentista.  

A questão da intervenção do Estado na economia como planificador 

também pretende ser analisada nesta seção 

 

4.6.1 A questão do desenvolvimentismo no segundo go verno Vargas  

 

Antes de apresentar as principais visões a respeito da existência de um 

projeto desenvolvimentista no segundo governo Vargas, o autor pretende 

primeiramente apresentar a idéia conceitual do que se trata o 

desenvolvimentismo como tal.  

Uma definição mais objetiva de desenvolvimentismo apresentada pelo 

autor deste trabalho é a que consta nos trabalhos de Guido Mantega que 

também releva sua importância histórica no país. 

 

O desenvolvimentismo foi a ideologia que mais 
diretamente influenciou a economia política brasileira e 
também, de um modo geral, todo o pensamento 
econômico latino-americano. Herdeiro direto da corrente 
keynesiana que se opunha ao liberalismo neoclássico, 
esse ideário empolgou boa parte da intelectualidade 
latino-americana nos anos 40 e 50, e se constituiu na 
bandeira de luta de um conjunto heterogêneo de forças 
sociais favoráveis à industrialização e à consolidação do 
desenvolvimento capitalista nos países de ponta desse 
continente. (MANTEGA, 1992, p.23) 

 

 

A fim de aprofundar ainda mais o conceito de desenvolvimentismo no 

sentido mais prático, de uma ação política, utilizaremos como importante 

                                                 
28 O autor remete o título deste tópico ao tópico de mesmo nome da obra de Fonseca (1989, p.354). 
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referência à definição apresentada por Bielschowsky em seu clássico: 

Pensamento Econômico Brasileiro: O ciclo ideológico do desenvolvimentismo. 

 

Entendemos por desenvolvimentismo, neste trabalho, a 
ideologia de transformação da sociedade brasileira 
definida pelo projeto econômico que se compõe dos 
seguintes pontos fundamentais: 
a) A industrialização integral é a via de superação da 

pobreza e do subdesenvolvimento brasileiro; 
b) Não há meios de alcançar uma industrialização 

eficiente e racional no Brasil através das forças 
espontâneas de mercado; por isso, é necessário que 
o Estado a planeje; 

c) O planejamento deve definir a expansão desejada 
dos setores econômicos e os instrumentos de 
promoção dessa expansão; e 

d) O Estado deve ordenar também a execução da 
expansão, captando e orientando recursos 
financeiros, e promovendo investimentos diretos 
naqueles setores em que a iniciativa privada seja 
insuficiente. (BIELSCHOWSKY, 1996, p.7) 

 

 

Os defensores da existência de um projeto desenvolvimentista e - ainda 

com um viés nacionalista - aparecem do ponto de vista cronológico antes  

daqueles que possuem visão contrária à existência deste projeto.  

A visão dos defensores da existência de um projeto nacional-

desenvolvimentista pode ser considerada como hegemônica no meio 

intelectual por um longo tempo. Dutra Fonseca nos apresenta de forma geral a 

idéia daqueles que defendiam a existência deste projeto. 

 

Embora com diferentes enfoques e nuanças, afirmava-se 
resumidamente o seguinte: Vargas teria abraçado um 
projeto de desenvolvimento nacional autônomo, 
expressão dos interesses da burguesia industrial, em 
aliança com os trabalhadores e parte dos segmentos 
médios urbanos (nestes últimos destacando-se a 
burocracia estatal). (FONSECA, 1989, p.354-355) 

 

 

Ainda citando o mesmo autor, é importante lembrar que este identifica 

aspectos que podem configurar a existência deste projeto nacional-

desenvolvimentista. 
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As propostas de Vargas, neste sentido, não se reduziam 
apenas à industrialização; pretendia-se promovê-la com 
base nos capitais privado nacional e estatal, 
configurando-se um plano de capitalismo nacional em 
oposição ao capital estrangeiro (ou em oposição ao 
capitalismo associado ao capital estrangeiro). Os 
trabalhadores e os segmentos médios urbanos 
endossavam tal projeto devido ao seu caráter 
nacionalista (“antiimperialista”), de um lado, e de outro, 
por esperam melhoria de condições de vida, pois se 
supunha dele decorreriam maiores possibilidades de 
ganhos salariais e melhor distribuição de renda, uma vez 
que o mesmo previa crescimento do mercado 
consumidor doméstico. (FONSECA, 1989, p.355) 

 

Dutra Fonseca em sua análise focada nos discursos de Vargas, ainda 

afirma que o que Vargas apregoava em sua campanha presidencial era 

mantido em seus discursos posteriores. 

 

Já durante a campanha presidencial, como se observou 
anteriormente, Vargas avultara a industrialização como 
objetivo prioritário de seu governo. Assumindo a 
presidência, em nada modificou sua posição. Basta 
consultar, para tanto, as mensagens enviadas por ele ao 
Poder Legislativo em cada ano, no início de nova 
legislatura. (FONSECA, 1989, p.360-361) 

 

 

A tese favorável à existência deste projeto nacional-desenvolvimentista 

era fortemente defendida na década de 1950 e no início da década de 60, e se 

destacam como seus seguidores aqueles economistas ligados ao pensamento 

Cepalino, como Celso Furtado e os membros do Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros (ISEB), destacando-se: Hélio Jaguaribe, Nelson Werneck Sodré, 

Ignácio Rangel, Cândido Mendes, Roland Corbisier, entre outros. O Partido 

Comunista Brasileiro (PCB) por muito tempo também seguiu esta visão. 

Celso Furtado em seu trabalho, A Fantasia Organizada, nos apresenta 

alguns dados sobre investimentos em bens de capital, o que corrobora para a 

tese da existência do projeto nacional-desenvolvimentista. 

 

No primeiro ano do governo Vargas (1951), as 
importações de bens de capital aumentam em 72%, e se 
mantém nesse elevado nível no ano seguinte. A taxa de 
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inversão líquida, que era inferior a 10% em 1949, 
aproxima-se de 13% em 1951, e alcançará 14% em 
1952. Pela primeira vez no Brasil, adotava-se uma 
política decididamente industrialista. (FURTADO, 1997, 
p.256) 

 

 

Furtado ainda ressalta a importância que os trabalhos da Comissão Mista 

Brasil-Estados Unidos tiveram na adoção deste programa industrialista durante 

o segundo governo Vargas: “[...] a Comissão Mista operou como catalisador 

para induzir o governo Vargas a definir, antes mesmo da posse, uma política 

de industrialização” (FURTADO, 1997, p.267). 

Do ponto de vista político, os contrários ao projeto “nacional-

desenvolvimentista” faziam parte da burguesia agrária29 e vinculadas ao 

comércio exterior, fosse ele importador ou exportador e que cerravam fileiras 

com a UDN.  

Na intelectualidade, a partir dos anos 60, a tese da existência de um 

projeto nacional-desenvolvimentista no segundo governo Vargas passou a ser 

refutada por vários autores, principalmente no trabalho de Fernando Henrique 

Cardoso (1964). 

 

Eles não se propunham, via de regra, a negar a 
existência do “nacional-desenvolvimentismo” enquanto 
projeto, ou mesmo ideologia. Mostraram as razões de 
sua crise com a internacionalização da economia a partir 
dos anos cinqüenta, e discutiram a ideologia não-
nacionalista da burguesia industrial e a postura não de 
todo anti-industrializante dos setores agrários. 
Mesclando as análises com as propostas políticas da 
época, criticavam os equívocos do “nacional-
desenvolvimentismo” e salientavam as razões de sua 
falência, mas não punham em dúvida a sua existência. 
(FONSECA, 1997, p.17-18) 

 

 

                                                 
29 Este grupo havia sido hegemônico principalmente durante o período da República Velha e era do ponto 
de vista teórico favorável à visão das vantagens comparativas, ou seja, de que o país deveria seguir a seu 
velho naco na velha divisão internacional do trabalho, como um país essencialmente exportador-primário 
e agrário. Bresser Pereira em seu trabalho, Interpretações sobre o Brasil denomina essa interpretação de: 
A Interpretação da vocação agrária. “[...] de acordo com a interpretação da vocação agrária, o Brasil não é 
visto como um país subdesenvolvido, mas como um país rico e cheio de futuro, com uma vocação 
agrícola definitiva” (BRESSER PEREIRA, 1997, p.20). 
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Se as críticas da década de 60 colocavam em dúvida a existência de 

condições históricas para a implementação de um projeto “nacional-

desenvolvimentista”, face  principalmente à questão de o capitalismo brasileiro 

ser considerado dependente e associado à internacionalização da economia, 

conforme apontam os trabalhos de Fernando Henrique Cardoso (1964 e 1980), 

as críticas da década seguinte pregavam no sentido de sequer ter havido este 

projeto, e que o mesmo se tratava de uma criação meramente ideológica do 

governo e da intelectualidade a ele identificada. 

 Thomas Skidmore era defensor desta visão, e ressaltava que as medidas 

econômicas adotadas por Vargas eram notadamente ortodoxas, visando o 

combate à inflação, através da busca do equilíbrio orçamentário e no balanço 

de pagamentos, não havendo maiores sinais de medidas no sentido de 

favorecer a industrialização. 

 

[...] Seria inexato dizer que ele [Vargas] deu prioridade 
máxima a medidas de industrialização integral, às 
expensas de todos os objetivos de curto prazo. Nem o 
temperamento de Vargas, nem o seu estilo político, nem 
as condições políticas brasileiras, teriam permitido uma 
atitude tão obstinada. E, o que é igualmente importante, 
o governo se defrontava com muitos problemas 
imediatos, que, muitas vezes, assumiam precedência 
sobre os objetivos de longo prazo, como era a 
industrialização. Às vezes, a industrialização aparecia 
como o resultado inconsciente, mais que a razão de ser 
das medidas governamentais. (SKIDMORE, 1976, 
p.124). 

 

Skidmore ainda acrescentaria - conforme apresentado no início do 

capítulo III-, que a partir da segunda metade do governo Vargas teria ocorrido 

uma “virada nacionalista” após o distanciamento das relações entre Brasil e 

Estados Unidos, tese essa rechaçada para muitos autores, principalmente, 

Lessa & Fiori (1991), Maria Celina D’Araújo (1982), bem como por este 

trabalho. 

 

Carlos Lessa e José Luis Fiori seguem a visão de Skidmore e também 

refutam a tese de que houve no segundo governo Vargas um projeto 

nacionalista ou mesmo industrializante. Para estes autores, o segundo governo 
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Vargas levou adiante uma política econômica ortodoxa, sem qualquer projeto 

industrializante, sequer em sua segunda fase conforme defendia Skidmore. 

 

Em síntese, não encontramos evidências consistentes, 
no plano das intenções e objetivos e ainda menos, nos 
das políticas realmente executadas, que sustentem a 
idéia dominante de que naquela quadra histórica existiu 
e foi derrotado um projeto governamental de 
desenvolvimento nacional autônomo e popular, que 
passasse por uma industrialização e modernização 
agrícola rápidas e induzidas, e por uma política de 
redistribuição de renda e mobilização popular, tudo isto 
articulado e alavancado pelo Estado. (LESSA & FIORI, 
1991, p.25-26). 

 

 

É importante lembrar que esta visão conjunta de Lessa & Fiori representa 

uma mudança na opinião do primeiro, uma vez que, em seu trabalho mais 

conhecido, “15 anos de política econômica”, este havia expressado opinião 

contrária. É importante ressaltar que Lessa ainda fizera referência à 

importância dos trabalhos da CMBEU.  

 

No início da década de 50, com a mudança processada 
nos comandos políticos, observa-se uma sucessão de 
medidas de política econômica visando à modificação da 
estrutura econômica nacional, que em seu conjunto, 
consubstanciam uma formulação inicial da política de 
desenvolvimento. [...] queríamos fazer referência ao fato 
de que as providências estimuladoras do 
desenvolvimento industrial representavam uma 
seqüência natural do processo econômico que vinha se 
desenrolando e não afetavam interesses internos ou 
externos de molde a criar resistências à sua adoção. 
Nesse clima favorável assume-se no curso do triênio 
51/54 seguidas providências estimuladoras do 
desenvolvimento econômico. Um conjunto delas dizia 
respeito às inversões públicas no sistema de transporte e 
energia. As desconexões da infra-estrutura já haviam 
sido inclusive objeto de atenções anteriores. Entretanto, 
com os estudos da Comissão Mista Brasil-Estados 
Unidos e a promessa de abertura de um crédito externo 
de US$ 500 milhões para reaparelhamento desses 
setores, nesta época acumulam-se providências eficazes 
neste sentido. (LESSA, 1982, p.20-21) 
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Ainda que Lessa não faça referência qualquer a um projeto “nacional-

desenvolvimentista”, este reconhecera pelo menos a existência de um 

desenvolvimentismo no período que compreende o segundo governo Vargas.  

O mesmo autor, em trecho posterior, aponta a importância da Petrobrás para 

esse projeto desenvolvimentista. 

 

A constituição desta empresa [...] representa um marco 
importante, aquilo que Furtado denominou com felicidade 
“esforço nacional para a individualização do 
desenvolvimento”, num quadro de debate consciente 
altamente revelador da presença de ideologia 
desenvolvimentista naquela data. (LESSA, 1982, p.22) 
 

 

Para Maria Celina D’Araújo, em sua análise focada no aspecto político, 

observa que o segundo governo Vargas foi marcadamente ambíguo. D’araújo 

não nega a existência do “nacional-desenvolvimentismo”, porém destaca que 

do ponto de vista político o conservadorismo marcou seu governo, enquanto 

que a política econômica foi notadamente progressista.  

 

Embora possamos inferir que o Governo adotou, a nível 
econômico, uma linha de ação nacional-
desenvolvimentista, é a ambigüidade e mesmo a 
ausência de um comprometimento político maior, tanto 
com idéias quanto com organizações, que marcará 
profundamente um Governo que oscilou entre posições 
nacionalistas e soluções conciliatórias e tradicionais.  É 
nesse sentido que se pode dizer que Governo é coerente 
com sua ambigüidade. (D’ARAÚJO, 1982, p.131). 

 

 

Corrobora com a visão de D’Araújo a composição do primeiro ministério 

do governo conforme apresentado na seção 3.2 deste trabalho, na qual, 

Vargas privilegia compromissos com o conservador PSD e até com a UDN. É 

importante destacar também que a reforma ministerial de junho de 1953, 

apresentada na seção 4.3.1, representou uma aproximação ainda maior com 

esses partidos, à exceção da nomeação de Jango para o ministério do 

Trabalho. 

Sergio Besserman Vianna também faz coro aos estudiosos que não 

observam no segundo Governo Vargas a presença de um projeto 



 223 

industrializante ou mesmo “nacional-desenvolvimentismo”. Para este autor, as 

medidas econômicas, principalmente de comércio exterior, visavam resolver os 

problemas de curto prazo, e foram notadamente ortodoxas e restritivas, em 

oposição às intenções industrializantes. 

 

Dentre as visões mais recentes, porém, podemos identificar duas 

importantes autoras favoráveis à tese de que havia um projeto 

desenvolvimentista no segundo governo Vargas. A primeira dessas autoras é 

Sônia Draibe, que afirma:  

Com a volta de Vargas ao poder, em 1951, retorna 
também a aspiração à industrialização acelerada como 
condição para o progresso social e a autonomia nacional 
[...] definiu-se no inicio dos anos de 1950 um projeto 
político e econômico de desenvolvimento do capitalismo 
no Brasil mais profundo e complexo, mais abrangente, 
ambicioso e integrado que o delineado ao final da 
década de 1930.  (DRAIBE, 2004, p.167) 

 

Outra visão favorável à existência de um projeto industrializante é oriunda 

dos trabalhos de Maria Antonieta Leopoldi (1994). 

 

O projeto industrial do governo Vargas levou os 
responsáveis por sua formulação a olharem para dentro 
e para fora do país simultaneamente. Era preciso olhar 
para dentro quando se tratava de reforçar o papel do 
Estado e das empresas públicas nos empreendimentos 
estratégicos da economia, enquanto o mundo capitalista 
procurava construir instituições e desenvolver práticas 
industriais e comerciais que reforçavam o setor privado, 
já consolidado nos países centrais. Necessário se fazia 
captar recursos da sociedade, criar áreas novas na 
burocracia para geri-los de forma ágil e isolada de 
pressões políticas. Era preciso criar a esperança no 
futuro e mobilizar as empresas a investirem e confiarem 
no crescimento.  (LEOPOLDI, 1994, p.162) 

 

 

A própria Leopoldi aponta que durante a campanha presidencial, Vargas 

apresentara um projeto voltado à industrialização, cujo Estado seria o seu 

maior protagonista. Este projeto era focado especificamente em um setor 

estratégico, a produção de energia elétrica, porém, a própria autora aponta que 

Vargas não se esquecera de outros setores. 
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[...] Getúlio se propôs a lutar pela independência 
econômica do país. Sua plataforma supunha o incentivo 
à produção industrial e a resolução do problema 
energético, representado essencialmente pelo petróleo e 
pela energia elétrica. Estas propostas iriam exigir 
decisões concretas sobre o papel do Estado como 
propulsor do desenvolvimento e como empresário, bem 
como uma definição do lugar a ser ocupado pelas 
empresas estrangeiras de eletricidade e de refino e 
exploração do petróleo no equacionamento da questão 
energética.  
Além de buscar a expansão da indústria de base, puxada 
pelas refinarias de petróleo e pelas usinas hidrelétricas 
Vargas fazia referência ao desenvolvimento das 
indústrias interligadas à agricultura: alimentos, 
fertilizantes e máquinas agrícolas. (LEOPOLDI, 1994, 
p.163-164) 

 

 

Um importante aspecto que o autor deste trabalho pretende relevar como 

fundamental na existência de um projeto desenvolvimentista e nacionalista no 

segundo governo Vargas, é a atuação da Assessoria Econômica. Esta opinião 

se ampara na visão de Maria Celina D’Araújo quanto à importância dos 

trabalhos da Assessoria. 

 

Ainda não foi feito qualquer estudo mais sistemático 
sobre o papel dessa Assessoria. Arriscamo-nos, 
contudo, a afirmar que se trata de campo privilegiado 
para a compreensão desse governo. Diante do  
Congresso, dos partidos e do próprio ministério, ela 
desempenhou papel extremamente importante no que se 
refere às realizações do Governo, esvaziando o poder 
ministerial nas áreas técnicas nas áreas técnicas de 
economia, e fazendo com que o Congresso passasse a 
atuar em função dos projetos econômicos que ela 
apresentava. [...] essa Assessoria foi a principal 
responsável pelos grandes projetos que criaram as 
condições básicas para o programa industrializante de 
desenvolvimento do Governo seguinte, e sua atuação 
permanente e intensiva possibilitou, ao final do período, 
um saldo de realizações que atestava a capacidade 
decisória do governo, apesar dos obstáculos políticos 
(D’ARAÚJO, 1982, p.135-136). 
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Um aspecto importante a ser lembrado é que a Assessoria Econômica 

atuava de forma discreta, passando incólume às questões políticas e 

implementando suas idéias, conforme depoimento de Rômulo Almeida em uma 

de suas biografias. 

 

“[...] nós não éramos ostensivos; então quase ninguém 
sabia da existência da Assessoria. Quer dizer que a 
gente não disputava cartaz com ninguém. Depois, a 
maneira de a gente se comunicar com os ministros era 
respeitável, reverencial. Deixávamos o primeiro lugar 
para eles. Eu não aparecia, nem o Jesus Soares. Nós 
não dávamos entrevista, ficávamos na sombra 
exatamente para poder operar, e nos resguardamos. 
Nossas atividades não eram publicadas. E havia um 
empenho de que elas fossem muito reservadas, pois 
trabalhávamos no silêncio [...] Tínhamos, na verdade, a 
paixão do anonimato, conforme convém aos assessores 
governamentais. Só aparecíamos em cena quando o 
presidente determinava. Fora daí, nos recolhíamos, 
tratávamos de “vender o peixe” aos ministros para que 
eles ficassem encantados com as idéias e a gente 
pudesse influir na constituição dos grupos de trabalho” 
(SOUZA & ASSIS, 2006, p.109-110). 

 

Para Bielschowsky (1996), os membros da Assessoria Econômica de 

Vargas eram denominados de “desenvolvimentistas-nacionalistas” cujos 

pensamentos são assim identificados: 

 

Os desenvolvimentistas nacionalistas defendiam como 
os demais desenvolvimentistas, a constituição de um 
capitalismo industrial moderno no país. Tinham, como 
principal traço distintivo, uma decidida inclinação por 
ampliar a intervenção do Estado na economia, através 
de políticas de apoio à industrialização, integradas, na 
medida do possível, num sistema de planejamento 
abrangente e incluindo investimentos estatais em setores 
básicos. (BIELSCHOWSKY, 1996, p. 127).  

 

 

 

Ademais da importância do trabalho da Assessoria Econômica conduzida 

por Rômulo Almeida, outra importante iniciativa do segundo governo Vargas 

apontada por Leopoldi (1994) e também por Draibe (2004) no sentido de 

corroborar com a existência de um projeto industrializante foi a criação de um 
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órgão planejador no Ministério da Fazenda, a Comissão de Desenvolvimento 

Industrial. 

 

[...] outro braço planejador do Ministério da Fazenda era 
Comissão de Desenvolvimento Industrial (CDI), criada 
em julho de 1951 para planejar uma política abrangente 
de desenvolvimento industrial, ao lado de projetos 
específicos de criação e expansão de setores da 
indústria [...] A CDI formulou um Plano Geral de 
Industrialização (maio de 1952) no qual estabeleceu 
áreas prioritárias 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 de bens de consumo e bens de 
produção), indústrias químicas (insumos industriais, 
adubos, fibras artificiais e matérias plásticas, produtos 
farmacêuticos, celulose e papel), indústria de borracha e 
indústria de alimentos. (LEOPOLDI, 1994, p.169-170) 

 

 

[...] a CDI tinha por atribuição estudar e propor 
providências de ordem econômica, financeira e 
administrativa indispensáveis ao estabelecimento de 
novas indústrias no país e à ampliação das já existentes. 
Desse modo, cumpria-lhe elaborar a política industrial do 
governo, propondo normas gerais, estabelecendo 
políticas de incentivos e proteção tributária, tarifária, 
cambial e financeira, políticas de mão-de-obra e 
tecnologia e, finalmente, orientação e articulação, 
segundo seus propósitos, junto das entidades cambiais e 
financeiras do Estado. (DRAIBE, 2004, p.195) 

 

 

 

É importante ainda citar a visão de um importante estudioso da biografia 

de Vargas, na qual se mostra que dentro de seu programa governamental 

havia uma orientação desenvolvimentista. 

 

Em março de 1951, na abertura da sessão legislativa, 
Getúlio enviou mensagem ao Congresso apresentando 
as diretrizes gerais de seu programa governamental. 
Neste trecho, Getúlio revelava um dos aspectos 
principais de sua orientação: “A elevação dos níveis de 
vida, num país como o Brasil, depende, assim, muito 
menos da justa distribuição de riqueza e do produto 
nacional, do que do desenvolvimento econômico. A 
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grande verdade é que temos pouco que dividir.” Grosso 
modo, Vargas preconizava para o Brasil uma política de 
desenvolvimento com vistas ao aumento da produção de 
bens de consumo, alargamento do mercado interno, 
aumento da renda nacional e maior intervenção do 
Estado na economia como meio de garantir a expansão 
industrial. (BRANDI, 1983, p.68) 

 

 

Um estudo mais recente e que merece menção neste trabalho é o 

desenvolvido pelo professor Doutor da Unicamp, Pedro Paulo Zaluth Bastos, 

para quem a ideologia nacional-desenvolvimentista da figura política de Vargas 

havia sido inaugurada em 1928, quando o mesmo era presidente do Rio 

Grande do Sul30, e sua relação com o capital estrangeiro não foi xenófoba ou 

mesmo entreguista, e sim marcada por três características permanentes do 

nacional-desenvolvimentismo: 

 

1) Pelo antiliberalismo, ou seja, pela crença de que o 
mercado não era capaz de se auto-regular sem crises 
econômicas e sociais graves e recorrentes, e muito 
menos gerar desenvolvimento industrial avançado em 
países como o Brasil; por isto, necessitava-se de 
regulação pública do individualismo econômico, 
orientação política de decisões de investimento, e formas 
de concentração estatal de recursos (empresas estatais 
e bancos públicos) para apoiar investimentos 
necessários; 2) pelo oportunismo nacionalista, ou seja, a 
identificação de oportunidades de realizar barganhas 
externas que atendessem a finalidades nacional-
desenvolvimentistas, e fossem orientadas para 
maximizar interesses nacionais; 3) a capacidade de 
adaptação a circunstâncias históricas cambiantes. Mais 
de meio século depois, é difícil afirmar que a capacidade 
de adaptação desta herança ideológica, com suas lições 
e dilemas históricos, esteja esgotada, saibam ou não os 
que dela são herdeiros. (BASTOS, 2007, p.39) 
 

 
 

Um aspecto importante a ser destacado neste trabalho, sobre o segundo 

governo Vargas, era sua forte aproximação com o empresariado, como 

evidencia os seguintes fatos: uma parte do salário de Rômulo Almeida era 

pago pela CNI, ainda que já estivera desligado do Departamento Econômico 

                                                 
30 Até os anos de 1930, os administradores do executivo de cada unidade da federação eram denominados 
como presidentes daquele estado.  
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daquela instituição; a presença de industriais paulistas em seu governo: 

Horácio Lafer e Ricardo Jafet; e o livre trânsito que o presidente da CNI e 

também deputado federal pelo PSD mineiro, Euvaldo Lodi tinha no gabinete 

presidencial. Lodi tinha inclusive pretensões de se candidatar presidente em 

1955.  

Um outro aspecto importante no segundo governo Vargas quanto a sua 

aproximação com setores favoráveis ao projeto desenvolvimentista, ocorreu em 

abril de 1953 em Petrópolis, com a V série de Sessões da Cepal no hotel 

Quitandinha.  Nesta oportunidade, Vargas apoiou o evento e se mostrou 

satisfeito pelo esforço da Cepal na formulação de uma teoria de 

desenvolvimento econômico. 

 

Essa reunião simbolizou a aliança entre o pensamento 
cepalino, o ideário industrial e as políticas de expansão 
industrial do governo Vargas. As idéias de Roberto 
Simonsen acerca dos efeitos negativos do comércio 
exterior sobre a indústria brasileira, sua defesa do 
protecionismo governamental à indústria e do 
planejamento coincidiam harmoniosamente com o 
pensamento da Cepal. (LEOPOLDI, 1994, p.195) 

 

 

4.6.2 A questão do Nacionalismo no Segundo Governo Vargas  

 

Em determinadas ocasiões, o nacionalismo foi interpretado no Brasil como 

um movimento comunista, principalmente pelos militares – à exceção é claro 

de militares de orientação nacionalista.  

A dificuldade de se definir o que é a ideologia nacionalista no país e sua 

teoria vazia – na verdade esse nacionalismo brasileiro surgiu antes mesmo de 

uma teoria sobre o nacionalismo brasileiro-, e quem são esses nacionalistas 

nos é apresentada por Jaguaribe.  

 

As duas grandes posições políticas em que se divide a 
opinião pública brasileira, cortando transversalmente 
todas as estruturas sociais, são a do nacionalismo e a do 
“entreguismo” [...] o nacionalismo brasileiro constitui uma 
ideologia vaga, sem formulação teórica e carregada de 
contradições [...] Dessa insuficiente caracterização do 
que seja e do que se julgue devesse ser o nacionalismo 
brasileiro surgem suas principais contradições. São 
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nacionalistas, no Brasil, correntes de extrema-direita, 
ligadas, no passado, aos movimentos de propensão 
fascista e correntes de extrema esquerda, como o 
Partido Comunista [...] O nacionalismo é contra a 
exploração do petróleo e dos minerais atômicos 
brasileiros por grupos estrangeiros e se manifesta, 
predominantemente favorável ao monopólio estatal para 
a exploração daqueles recursos naturais. Essa mesma 
radicalidade, todavia, não se apresenta em relação a 
outras matérias-primas ou atividades. E, o que é mais 
paradoxal, não conduz a uma política exterior 
correspondente (JAGUARIBE, 1958, p.11-12). 

 

É a partir desta tentativa de se construir o que é o nacionalismo brasileiro 

que o autor deste trabalho baliza algumas ações do governo Vargas, sobre as 

quais pode-se afirmar uma ambigüidade no nacionalismo de seu segundo 

governo. Do ponto de vista da composição do governo Vargas observa-se que 

esta fosse híbrida e carecia da definição de projeto e rumos quanto à presença 

de um nacionalismo, conforme observado nos trabalhos de D’Araújo (1982).  

Corrobora para a visão de que o nacionalismo Varguista de seu segundo 

governo fora ambíguo, o seu posicionamento em relação à exploração do 

petróleo no qual se manteve o controle de uma empresa nacional – apesar da 

bandeira da nacionalização do petróleo não ter sido criada no período que 

compreende o segundo governo Vargas, conforme apresentado na seção 4.2.3 

sobre a criação da Petrobrás -, porém, por outro lado, Vargas cedeu materiais 

estratégicos aos norte-americanos no Acordo Militar de 1952. 

É importante também apresentar a visão de outros autores. Segundo 

Dulles (1967), em sua biografia política de Vargas, o nacionalismo de Vargas 

era limitado. 

 

O nacionalismo do ex-presidente se limitava aos setores 
do petróleo e da produção mineral que, segundo dizia, o 
seu governo tinha integrado no patrimônio nacional. O 
capital estrangeiro seria bem-vindo, desde que não fosse 
utilizado para “entrega de nossos recursos naturais, de 
nossas reservas ao controle de companhias 
estrangeiras”. Acentuava a importância do petróleo, “cuja 
existência no Brasil, graças ao meu governo, já não 
podem mais negar”, dizendo que “quem entrega o seu 
petróleo, aliena a sua própria independência.” (DULLES, 
1967, p.316). 
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Se para Dulles, o nacionalismo de Vargas era limitado, para o assessor do 

ex-presidente e coordenador da Assessoria Econômica, Rômulo Almeida, havia 

uma certa dualidade do nacionalismo de Vargas em seu segundo governo. O 

“lado nacionalista” através da criação da Assessoria Econômica e o “lado não 

nacionalista” consubstanciado nos trabalhos da CMBEU, enfatizando ainda 

uma relação harmoniosa entre ambas as visões. 

 

A respeito da política econômica do governo Vargas, os 
observadores, os estudiosos do período ficam às vezes 
perturbados com o fato de que, ao lado do trabalho que 
foi feito por Vargas, tendo a seu serviço uma assessoria 
própria, se mantinha durante o governo a Comissão 
Mista Brasil-Estados Unidos. Essa aparente dualidade foi 
uma das notas características do segundo governo 
Vargas [...] Mas havia entre os dois segmentos de 
administração econômica um certo entendimento, não 
havia conflito. A Comissão Mista fazia os seus discursos 
e, no que era objetivo, cumpria bem a sua função de 
“escritório de projetos”, então nós colaborávamos com 
eles, não tinha problema. Porém eles não entravam no 
planejamento energético nem nos demais projetos que 
caracterizaram o governo de Vargas. (ALMEIDA, 2004, 
p.131-132). 

 

Uma importante ação do segundo governo Vargas da qual pode ser um 

emblemático sinal de ambigüidade no nacionalismo diz respeito ao Acordo 

Militar, no qual Vargas se comprometeu a conceder minerais estratégicos para 

os norte-americanos. Porém, é importante frisar que para Vargas não havia 

outra opção que não fosse o envio de tropas à Coréia ou conceder materiais 

estratégicos para os norte-americanos. Em uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) instaurada em 1956, conclui-se que os Estados Unidos haviam 

dado duas opções a Vargas: o envio de forças para Coréia ou a concessão dos 

minerais atômicos. 

 
 
Eis porque o presidente Vargas cedeu [...] éramos 
obrigados a prestar algum auxílio na guerra da Coréia. A 
Comissão Parlamentar de Inquérito provou o seguinte: 
os americanos impuseram ao Brasil duas condições: ou 
fornecer os minerais ou mandar tropas para a Coréia. 
Simultaneamente, prometeram aqueles 500 milhões de 
dólares [...] Muito bem. Se as condições políticas fossem 
outras, se a nação estivesse atravessando dias calmos e 
se o Presidente tivesse o apoio incondicional do povo, 
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das forças armadas, da imprensa e do Congresso, teria 
denunciado o Acordo Militar e não entregava nada. Mas 
recordemos que o seu governo foi tumultuado pelas 
campanhas e pressões mais torpes. (MARQUES,1960, 
p.90). 
 

 

Lourdes Sola aponta também que no segundo governo Vargas havia uma 

linha de um nacionalismo moderado, com diferentes formas. 

 

O segundo governo de Vargas tem sido tratado como a 
idade de ouro do nacionalismo no Brasil. A julgar pelas 
decisões de política econômica, no entanto, tratava-se 
de um nacionalismo bem moderado. Além disso, é 
apenas nos primeiros anos desse governo que se pode 
falar de nacionalismo como uma força em ascensão [...] 
foi apenas no segundo governo Vargas que o 
nacionalismo adquiriu uma nova função, como 
instrumento de mobilização popular através do qual os 
atores políticos relevantes – técnicos, políticos 
profissionais e militares – buscavam articular sistemas de 
alianças com setores excluídos do sistema decisório. 
Essa segunda dimensão do nacionalismo adquire 
significado apenas quando relacionada com a política de 
massas e com o estilo populista inaugurado por Vargas 
em resposta ao processo de redistribuição de recursos 
políticos associado à concorrência eleitoral e à crescente 
integração das massas urbanas à vida política (SOLA, 
1998, p.94-95). 

 

Para Sola – que também destaca em seus trabalhos a importância da 

Assessoria Econômica no projeto desenvolvimentista desse governo -, essa 

política do projeto nacionalista de desenvolvimento, voltado à mobilização 

popular, se inviabilizaria a partir de 1952-53. 

 

Um dos aspectos mais paradoxais do período é que a 
inviabilidade política do projeto nacionalista de 
desenvolvimento tornou-se óbvia a partir de 1952-1953, 
precisamente quando melhor se manifesta a eficácia do 
nacionalismo enquanto impulso ideológico vigoroso das 
campanhas populares e de iniciativas isoladas de política 
econômica (que se prolongou nos anos subseqüentes) 
(SOLA,1998, p.95). 

 

Para Maria Celina D’Araújo, o grande eixo nacionalista dentro do governo 

Vargas era a Assessoria Econômica, apresentada neste trabalho na seção 
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3.2.1. D’Araújo considera que a criação da Assessoria, de forma paralela às 

alianças que faziam parte do novo ministério daria o tom nacionalista deste 

governo. 

 

Paralelamente, desenvolve uma política administrativa e 
de planejamento econômico formulada através da 
Assessoria Econômica da Presidência da República, 
órgão criado, que imprime ao Governo uma tônica 
nacionalista e que lança as bases para uma maior 
participação do Estado nas diretrizes da economia 
nacional. (D’ARAÚJO, 1982, p.34). 

 

 
Para o autor deste trabalho, um aspecto interessante a ser mencionado 

quanto aos trabalhos da “Assessoria Econômica Nacionalista”, o “setor 

nacionalista dentro do governo Vargas” diz respeito à sua importância posterior 

na criação do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB). 

 

Este grupo de intelectuais, basicamente burocratas do 
serviço público que circulavam em torno do DASP, desde 
o Estado Novo, e do Departamento Econômico da 
Confederação Nacional da Indústria, CNI, criado pelo 
Roberto Simonsen, se reuniam frequentemente na região 
serrana do Rio, e ficou conhecido como o Grupo de 
Itatiaia – parece que denominado pelo Jesus Soares 
Pereira -, o Hélio Jaguaribe lembra, também, que a 
escolha se deu pelo fato de que Itatiaia ficava a quase 
meio caminho de São Paulo. Dele participavam também 
o Roland Corbisier, o Álvaro Vieira Pinto, o Cleantho de 
Paiva Leite e o Guerreiro Ramos, e nesses encontros 
“curtiam”, numa espécie de “boêmia cívica”, os 
problemas da nação, que terminou induzindo à criação 
do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ISEB.  
(SOUZA & ASSIS, 2006, p.102-103) 

 

 

Dutra Fonseca identifica a presença da questão do nacionalismo nos 

discursos de Vargas, ainda que este nacionalismo não representasse o 

rompimento com os Estados Unidos como desejavam setores mais à esquerda 

como o Partido Comunista Brasileiro (PCB).  

A CMBEU, concomitante ao Acordo Militar é emblemática na relação entre 

ambos os países. A quebra dos financiamentos previstos na CMBEU após a 

ascensão de Eisenhower, a regulamentação da atuação do capital estrangeiro 



 233 

e da remessa de lucros, os projetos da Petrobrás e da Eletrobrás, mostravam 

um certo distanciamento nas relações entre ambos os países, o que não 

significou no rompimento das relações, até porque o capital privado norte-

americano se fazia muito presente no país. 

 

À luz destes fatos, parece incontestável que existiu uma 
ideologia nacional-desenvolvimentista – ou seja, que o 
desenvolvimentismo econômico foi associado, nos 
discursos, nas idéias, nas manifestações, à 
independência e à autonomia nacionais. O nacionalismo 
não expressava uma repulsa ao capital estrangeiro, mas 
emergia como resposta aos projetos nem sempre 
coincidentes do Brasil e dos Estados Unidos (FONSECA, 
1997, p.27-28). 

 

 

Ademais da questão do debate em torno da existência de um projeto 

desenvolvimentista e de um nacionalismo no segundo governo Vargas, a 

questão do planejamento e da intervenção do Estado na economia também 

merecem destaque. 

 

 

4.6.3 A questão do planejamento no Segundo Governo Vargas  

 

O planejamento e a intervenção do Estado na economia é de suma 

importância na análise do desenvolvimentismo e mesmo do nacionalismo no 

segundo governo Vargas. Na seção 4.6.1, foi apresentada uma definição de 

Guido Mantega sobre desenvolvimentismo, e é aqui apresentada uma  

seqüência deste mesmo autor sobre planejamento, no qual coloca a questão 

do planejamento como complementar ao desenvolvimentismo.  

 

Para transformar os países periféricos, em grande 
medida ainda agroexportadores, em nações 
desenvolvidas e com maior autonomia, dizia essa 
doutrina [o desenvolvimentismo], era preciso incrementar 
a participação do Estado na economia por meio do 
planejamento global, de modo a facilitar o advento da 
industrialização nacional. Nesse sentido, o 
desenvolvimentismo não se limitou às fronteiras da 
produção teórica acadêmica, mas enveredou para o 
campo da política econômica e do planejamento 
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governamental inspirando a formulação de “planos de 
desenvolvimento” (MANTEGA, 1992, p.23). 

 

É importante lembrar também o conceito empregado por outro importante 

autor, Hélio Jaguaribe, que apresenta o termo planejamento econômico como 

programação econômica. 

 

Entende-se por programação econômica, no sentido 
amplo do termo, a técnica de provocar a ocorrência de 
determinado resultado mediante uma intervenção 
deliberada ao processo econômico, fundada no 
conhecimento racional deste e orientada de 
conformidade com um plano. Em sentido mais restrito 
entende-se por programação econômica uma política 
econômica, em geral do Estado, que vise a obter 
determinados resultados através da aplicação de planos 
apropriados. (JAGUARIBE, 1968, p.23) 

 

Jaguaribe ainda acrescenta no mesmo trabalho uma idéia conclusiva do 

que  trata a questão da programação econômica e do desenvolvimento. 

 

A programação do desenvolvimento é uma técnica de 
racionalização cuja validez depende da consistência com 
que se haja analisado a situação, eleito objetivos 
compatíveis com a situação e compatíveis entre si e 
adotados, para realização desses objetivos, os meios 
para tal apropriados. Sua vigência, como norma, 
depende, intrinsecamente, da perduração das 
circunstâncias externas ao plano por ele assumidas 
como tal. (JAGUARIBE, 1968, p.33) 

 

 

A questão do planejamento na economia brasileira no segundo governo 

Vargas, estava presente nos discursos de Vargas já durante a campanha 

presidencial de 1950. 

Durante a campanha, Vargas exaustivamente pregou o 
planejamento e a necessidade de o Estado intervir 
diretamente na economia, em setores de infra-estrutura, 
e estimular as “indústrias de base”. Pelo Brasil afora, 
mesmo nas áreas menos industrializadas, comprometeu-
se com a melhoria dos transportes, das comunicações e 
da produção de energia. (FONSECA, 1989, p.347) 

 

As ações de Vargas no que diz respeito à intervenção do Estado na 

economia foram notadamente diferentes àquelas adotadas pelo governo 
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anterior, e as razões desta mudança são aqui apresentadas conforme o 

trabalho de Vianna (1987), em três conjuntos de fatores: as próprias 

convicções de Vargas quanto a suas experiências como presidente no período 

da segunda guerra mundial; uma influência externa que era o fato de a ilusão 

liberal do pós-guerra ter sido superada; e a evolução da economia brasileira 

demandava uma maior participação do Estado no sentido de viabilizar os 

obstáculos causados pelas deficiências na infra-estrutura econômica brasileira, 

principalmente na produção de energia. 

Quando do período do segundo governo Vargas, conforme aponta Vianna 

(1987), havia uma consciência disseminada de que o Estado devia ter um 

papel determinante na superação dos pontos de estrangulamento e dos 

gargalos da economia. 

 

Mesmo abrindo mão de relacionar a extensa lista de 
programas e instituições criados com essa finalidade, a 
afirmação pode ser sustentada se lembrarmos o próprio 
projeto original do governo, o empenho na montagem e 
sustentação da CMBEU e a criação, por iniciativa de 
Vargas, da Assessoria Econômica da Presidência, com a 
finalidade de dedicar-se ao planejamento em campos 
considerados estratégicos e fora do alcance da CMBEU. 
(VIANNA, 1997, p.121). 

 

Quanto ao papel desempenhado pelo Estado na economia, este 

corresponde às necessidades de superação de gargalos já elencados neste 

trabalho, equilibrando-se assim os diversos setores de produção. 

 

Na primeira metade dos anos cinqüenta, que 
corresponde quase que inteiramente à presidência 
Vargas, o padrão de acumulação intentado para a 
economia brasileira fundava-se numa prévia expansão 
do setor produtor de bens de produção, que poderia – 
atente-se para o condicional – fundar as bases para uma 
expansão industrial mais equilibrada entre os três 
departamentos básicos: o produtor de bens de produção, 
o produtor de bens de consumo não duráveis, e o 
produtor de bens de consumo duráveis. (OLIVEIRA, 
1977, p.77) 
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Cabe ainda salientar que, nos anos do segundo governo Vargas, fora 

levado a cabo pelo Estado um modelo de acumulação capitalista que se 

esgotaria com o fim daquele governo.  

 
 

A deposição e suicídio de Vargas revelam a vitória 
daqueles que queriam reformular e aprofundar as 
relações com o capitalismo internacional. Sob muitos 
aspectos, a carta-testamento de Getúlio Vargas é uma 
síntese do espírito do getulismo, enquanto movimento de 
massas, política econômica, relações com os países 
dominantes, etc. Além disso, a morte de Vargas e o 
documento assinalam o ápice do período histórico 
configurado na democracia populista (IANNI, 1978, p.68). 

 

Ainda sobre a questão da intervenção estatal, Pedro Paulo Zaluth Bastos 

identifica um importante aspecto na formação de Vargas, que o influenciou 

nesta decisão, o velho positivismo de forte presença no Rio Grande do Sul. “Do 

positivismo, herdava-se a crença que o Estado precisava coordenar a anarquia 

do mercado e garantir a coesão social, com a “integração do proletariado à 

sociedade moderna”. (BASTOS, 2007, p.38). 

As maiores evidências da intervenção do governo na economia são duas: 

os esforços deste governo no sentindo de sustentar o programa contido na 

CMBEU e a criação da Assessoria Econômica da presidência. As ações 

levadas a cabo por ambos os trabalhos, os projetos da CMBEU e as ações 

nacionalistas da Assessoria como a Petrobrás e Eletrobrás, são segundo o 

autor deste trabalho coerentes com a visão de Jaguaribe a respeito da 

programação econômica. 

 

Outro aspecto importante a ser lembrado diz respeito à importância da 

forma de planejamento adotada pelo segundo governo Vargas. 

O debate econômico na Europa, Estados Unidos e mesmo na América 

Latina no período do pós-guerra, esteve fortemente marcado pela questão da 

participação do Estado na economia. Influenciados pelo sucesso dos Planos 

Qüinqüenais na União Soviética, os “intervencionistas ou dirigistas” defendiam 

a ação do Estado no planejamento econômico de seu país por meio de um 

órgão central que conduzisse medidas voltadas ao desenvolvimento 
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econômico, industrial, protecionismo, etc. 31Os “liberais”, por sua vez, 

defendiam a política do laissez-faire, do livre cambismo e o Estado deveria 

atentar principalmente às questões relacionadas à estabilidade econômica. 

No Brasil, este debate em torno da questão do papel do Estado na 

economia, mais especificamente do planejamento econômico, teve seu apogeu 

na década de 1940 com o importante debate entre Roberto Simonsen e 

Eugênio Gudin quando ambos eram quadros do governo Vargas no período do 

Estado Novo. Simonsen era defensor da planificação da economia por meio de 

ação do Estado, enquanto que o “economista-autodita” de orientação liberal, 

Gudin, era contrário à intervenção do Estado na questão e defensor da 

vocação agrária do país. 

O advento da Comissão Econômica para América Latina (CEPAL), 

representaria uma importante referência teórica na defesa do planejamento 

econômico. “O planejamento aparece no pensamento cepalino como corolário 

natural do diagnóstico de desequilíbrios estruturais na industrialização 

espontânea dos países periféricos” (BIELSCHWOSKY, 1996, p.26). 

Embora o texto clássico da CEPAL sobre planejamento tenha sido 

publicado apenas em 195532, ou seja, após o fim do segundo governo Vargas, 

a partir de 1951 a questão do planejamento passaria a ser uma das 

preocupações desta agência.  

As duas visões de planejamento da década de 1950 e que merecem 

destaque são: a adotada nos trabalhos da CMBEU, conhecida como 

planejamento seccional; e a visão cepalina e de Celso Furtado, conhecida 

como planejamento integral. 

A visão do planejamento seccional ou setorial corresponde à identificação 

de alguns setores considerados como “pontos de estrangulamento ou pontos 

de germinação” da economia. A partir da identificação destes “pontos” passa-

se a definir os objetivos destes setores para que assim o Estado possa 

promover os investimentos necessários àquele setor. 

                                                 
31 A Teoria do planejamento econômico ganharia respeitabilidade acadêmica com os trabalhos do 
professor Carl Landauer, defensor do planejamento econômico por meio de um organismo central. 
Laundauer publicou o livro Teoria do Planejamento Econômico e Social. 
32 COMISSÃO ECONÔMICA PARA AMÉRICA LATINA (CEPAL). An Introduction to the technique 
of programming. Nova York: United Nations, 1955. 
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A visão do planejamento integral da Cepal, por sua vez, possui uma visão 

global da questão, segundo a qual se partia de uma meta macroeconômica de 

crescimento econômico, definida de acordo com as possibilidades de expansão 

do sistema econômico como um todo e calculada com base em estimativas da 

relação capital/produto, taxa de poupança, e termos de troca. Após analisadas 

essas questões, dadas as taxas de crescimento previstas são feitas as análises 

setoriais.   

O conselheiro econômico da CMBEU, Roberto Campos era defensor da 

idéia de planejamento setorial, utilizada nos trabalhos da Comissão, o que não 

significa que este fosse contrário à visão de “planejamento integral” 

preconizado pela CEPAL.  Para Campos, o planejamento seccional era de 

mais fácil execução e requereria uma intervenção governamental apenas ao 

mínimo necessário para o desenvolvimento econômico (BIELSCHOWSKY, 

1996, p.112). A partir desse segundo aspecto, pode-se observar que se trata 

de um reflexo político-ideológico de Campos. 

A visão seccional ou setorial foi aquela utilizada nos trabalhos da CMBEU 

e posteriormente no Plano de Metas de JK a partir de 1956. Sob esse prisma, 

pode-se afirmar que a visão setorial de planejamento foi hegemônica, não no 

sentido de ter vencido o debate acadêmico-intelectual sobre a questão e sim 

por se tratar de uma visão predominante no grupo que conduzia os trabalhos 

da CMBEU. 

 
Como se sabe, a política de investimentos com suporte 
estatal, naqueles anos, correspondeu à execução dos 
programas da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos 
para os setores de energia e transporte e do Plano de 
Metas para energia, transportes e indústrias de base. A 
filosofia que nortearia essa política era defendida por 
Campos, em 1952, sob a denominação de planejamento 
seccional, e correspondia à idéia de planejar o 
desenvolvimento de determinados setores da economia, 
considerados como prioritários por seu poder intrínseco 
de geração de crescimento. (BIELSCHOWSKY, 1996, 
p.111). 
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Conclusão 
 
 

A fim de melhor compreender diversas questões a respeito da CMBEU e 

do governo Vargas, o autor pretende dividir esta conclusão em diversos 

assuntos chaves que consideramos como relevantes, sem que se olvide do 

foco principal deste trabalho que são os trabalhos da CMBEU e os rumos do 

governo Vargas após findada esta Comissão. 

Uma questão muito importante e que merece uma seção à parte diz 

respeito às Relações entre Brasil e Estados Unidos; posteriormente, o autor 

pretende apresentar suas  principais conclusões a respeito do papel da 

CMBEU para a economia brasileira e o rumo de seus projetos; a questão do 

desenvolvimentismo, nacionalismo e planejamento em torno da CMBEU; o fim 

do segundo governo Vargas e suas razões; e o legado da CMBEU. 

 

  

1) Relações Brasil e Estados Unidos 

 

Para os trabalhos da CMBEU, bem como das duas missões anteriores: 

Cooke e Abbink havia por trás da participação dos norte-americanos outros 

interesses que não fosse  a colaboração ao desenvolvimento econômico 

brasileiro. 

A política de boa vizinhança de Roosevelt na década de 30 e na primeira 

metade dos anos 40, bem como a Doutrina Truman na segunda metade desta 

mesma década, tinham um claro objetivo em suas respectivas essências: a 

defesa dos interesses norte-americanos na geopolítica latino-americana, muito 

mais que o desenvolvimento da região em si com a melhora da população da 

região. 

Quando da Missão Cooke em 1942, os interesses dos norte-americanos 

no Brasil tinham como objetivo principal combater a influência germânica, e 

buscar uma maior participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, o que 

ficou configurado na concessão de minerais estratégicos brasileiros e na 

utilização de bases militares no Nordeste por parte dos americanos. 
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Ao término do conflito, estava claro que o Brasil e a América Latina como 

um todo pareciam lugares seguros, onde a influência norte-americana estava 

consolidada, logo, encerrava-se assim o interesse pela região, em especial ao 

Brasil. 

A Missão Abbink, bem como a CMBEU estão inseridos em um contexto 

marcado pela guerra fria e pela  ameaça comunista. O surgimento da Doutrina 

Truman e de seus programas assistencialistas visavam colocar os países 

beneficiários desses programas dentro da órbita política dos Estados Unidos. 

O fato de a concessão dos empréstimos da CMBEU ocorrer de forma 

concomitante à assinatura do Acordo Militar também é sinal do real interesse 

dos Estados Unidos na região e no Brasil.  

Com isto, o autor deste trabalho conclui que no envolvimento dos Estados 

Unidos na CMBEU  a maior preocupação não era o desenvolvimento industrial 

do país, até porque os próprios norte-americanos não mais se interessavam 

em apoiar os trabalhos da CEPAL quando esta agência apregoava suas teses 

com questões de não muito agrado aos Estados Unidos como: a idéia e centro-

periferia de Prebisch, na qual a partir desta dicotomia havia países 

subdesenvolvidos dominados (periféricos) e países centrais que eram 

responsáveis pelo subdesenvolvimento dos países periféricos; a necessidade 

de industrialização de países subdesenvolvidos, entre outros. O interesse 

norte-americano no Brasil sempre viria a ser vinculado a outros interesses e 

assim foi na segunda guerra e no início da década de 50 quando do conflito na 

Coréia. 

 

Uma importante visão que melhor resume e corrobora com a conclusão 

do autor é aquela apresentada por Lourdes Sola: 

 

São a mudança no contexto internacional e a perspectiva 
de um novo esforço de guerra que explicam a mudança 
da estratégia norte-americana em relação ao Brasil. A 
convocação dos países latino-americanos para uma 
reunião em Washington em dezembro de 1950 tinha por 
objetivo imediato mobilizar o apoio aos Estados Unidos, 
empenhado nos preparativos para a Guerra da Coréia. 
Isso se refletiu com maior clareza na disposição do 
governo norte-americano de colaborar com um vasto 
programa de reequipamento e expansão dos diferentes 
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setores de infra-estrutura pela intermediação das 
instituições financeiras oficiais. (SOLA,1998, p.101). 

 

 

A título de informação, - sem deixar de corroborar com a visão 

apresentada neste trabalho -, vale a pena citar um comentário  do ex-secretário 

de Estado norte-americano, John Foster Dulles: “Os Estados Unidos não têm 

amigos, têm interesses”33 

Até mesmo o empréstimo do Eximbank (não referente ao programado 

pela CMBEU) realizado em maio de 1953, após o fim dos trabalhos da CMBEU 

estava intrinsecamente ligados a outros interesses norte-americanos, neste 

caso o pagamento de atrasados comerciais, cujo maiores credores eram os 

próprios norte-americanos. 

Corrobora ainda essa visão o fato de os Estados Unidos voltarem a se 

interessar pelo país apenas no início da década de 60 com ações como a 

Aliança Para o Progresso do presidente Kennedy, desta vez, reflexo de um 

contexto marcado pelo crescimento de movimentos revolucionários de 

esquerda na América Latina, cujo ápice havia sido a Revolução Cubana em 

1959. 

Embora algumas questões como a lei de remessa de lucros com o 

Decreto-Lei 30.363 de 03 de janeiro de 1952 e a monopolização estatal do 

petróleo tenham irritado aos norte-americanos, não há maiores evidências de 

que os Estados Unidos tenham se envolvido na queda de Vargas como se 

envolveram em outros países na década de 50, conforme nota 26 na página 

205 deste trabalho. 

 

2) O papel da CMBEU, sua importância para a economi a brasileira e o 

rumo de seus projetos 

 

Muito embora a CMBEU tenha sido criada como parte de interesses dos 

Estados Unidos no Brasil, os trabalhos desta Comissão  desempenharam um 

papel importante no desenvolvimento econômico brasileiro, ainda que o 

                                                 
33 Marques, Aguinaldo N. (1960, p.40) 
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financiamento previsto em seu programa não tenha sido cumprido em sua 

totalidade. 

Pela primeira vez elaborou-se um programa com projetos “desenhados” 

para os gargalos que impediam que o país evoluisse em termos de infra-

estrutura e indústria e que pudesse passar a exercer um outro papel na divisão 

internacional do trabalho, que não fosse o de exportador de produtos primários 

O fracasso da CMBEU em si é resultado de uma série de fatores já 

apresentados neste trabalho: mudança no governo norte-americano com a 

eleição de Eisenhower; divergência entre Banco Mundial e Eximbank; ações 

nacionalistas por parte do governo Vargas; e os problemas internos com o 

colapso cambial e o fracasso das medidas econômicas contracionistas 

adotadas por Horácio Lafer quando este era ministro da Fazenda. 

Indubitavelmente, o não-alinhamento das ações de Ricardo Jafet na 

presidência do Banco do Brasil com as medidas adotadas pelo Ministério da 

Fazenda, bem como o afrouxamento do regime de concessão de importações, 

comprometeram o que seria a fase Campos Sales no segundo governo Vargas. 

As saídas adotadas pelo governo Vargas, principalmente a partir da posse 

de Osvaldo Aranha no ministério da Fazenda foram insuficientes no sentido de 

suprir os recursos que antes seriam destinados à CMBEU. 

 

Para o autor, ainda havia um significativo problema apresentado pelo 

segundo governo Vargas que foi a instabilidade política. A ausência de 

compromissos partidários em uma democracia ainda incipiente bem como a 

política em torno do personalismo da figura de Vargas acima dos partidos 

dificultavam o andamento do mesmo. 

Um importante aspecto mencionado no relatório final da CMBEU diz 

respeito às desigualdades regionais existentes no país, principalmente no 

Nordeste. Não por acaso, muitos projetos elaborados pela CMBEU eram 

voltados para a região. E essa recomendação precedeu a criação do Banco do 

Nordeste em 1953 (sendo que este também contou com a participação da 

Assessoria em sua criação, e teve Rômulo Almeida como seu primeiro 

presidente) bem como da própria Sudene que só seria criada em 1958. 

O relatório final da CMBEU apresenta o status de cada um dos projetos 

ao término do governo Vargas. Vide ANEXO - V 
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3) A CMBEU, o desenvolvimentismo, o nacionalismo e o 

planejamento no segundo governo Vargas 

 

Ainda que os trabalhos da CMBEU tenham sido executados durante o 

segundo governo Vargas, é fato que o acordo que estabelece sua criação foi 

firmado ainda durante o governo Dutra, mais precisamente em 19 de dezembro 

de 1950. Porém, quando desta data a vitória de Vargas e a conseqüente 

nomeação de João Neves da Fontoura para o Ministério das Relações 

Exteriores já eram certas. 

Essa visão do autor é corroborada pelo texto presente nos trabalhos de 

Sérgio Besserman Vianna e o texto do relatório final da CMBEU. 

 

No caso do Brasil, em particular, a vitória de Getúlio 
Vargas nas eleições de outubro de 1950 parece ter 
acelerado a disposição norte-americana de colaborar 
com vasto programa de reequipamento e expansão de 
setores de infra-estrutura básica que o Governo 
brasileiro vinha a propondo insistentemente desde o final 
da guerra. Assim é que, em dezembro de 1950, ainda 
antes da posse de Vargas, foi constituída a Comissão 
Mista Brasil-Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Econômico, que iniciou suas atividades em julho de 
1951.   (VIANNA, 1987, p.26) 

 

Os fundamentos da Comissão Mista foram lançados no 
Governo do presidente Dutra, mas as tarefas de sua 
estruturação, instalação e realização dos trabalhos foram 
executados durante o governo do Presidente Vargas, 
que deu à Comissão apoio decidido, fazendo com que 
seus trabalhos constituíssem parte essencial do seu 
programa de governo. (COMISSÃO MISTA BRASIL-
ESTADOS UNIDOS PARA O DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, Relatório Geral – TOMO I, 1954, p.14).  
 

 

Uma importante medida adotada pelo segundo governo Vargas após o 

fracasso da CMBEU e de caráter industrializante foi a Instrução 70 da SUMOC, 

embora esta tivesse como maior objetivo melhorar a situação do balanço de 

pagamentos. Esta medida veio a   proteger a indústria com a política seletiva 

de importações conforme essencialidade das mesmas, conforme também 

observado nos trabalhos de DIB (1985).  
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Apesar dessa medida favorável à industrialização, é importante lembrar 

que o ponto 4 do programa Aranha (vide página 179) mencionava que a 

industrialização deveria ser contida a fim de não pressionar o balanço de 

pagamentos.  

Outra visão do autor deste trabalho e que corrobora para a idéia de 

existência de um projeto industrializante no segundo governo Vargas diz 

respeito ao mencionado projeto “Campos Sales - Rodrigues Alves”. O segundo 

período, ou seja, a fase “Rodrigues Alves” seria marcada pelo desenvolvimento 

econômico após a adoção de medidas ortodoxas no primeiro período. Este 

segundo período seria marcado pela fase de realizações principalmente 

através dos recursos da CMBEU. A vontade de Vargas era tamanha pelo 

desenvolvimento que Dutra Fonseca (1987, p.422).aponta que o presidente 

estava disposto a iniciar a fase “Rodrigues Alves” antes mesmo de ter 

concluído a fase “Campos Sales”.  

Quanto à presença de nacionalismo – bem como de desenvolvimentismo - 

no segundo governo Vargas, o autor lembra que uma evidência da existência 

deste se fazia presente nos discursos de Vargas quando da campanha 

presidencial, conforme observamos nos trabalhos de Dutra Fonseca (1987)  e 

Boris Fausto (2000). 

Porém, a maior representatividade do nacionalismo no segundo governo 

Vargas, a nosso ver, é a presença da Assessoria Econômica, órgão criado com 

o objetivo de elaborar estudos e formulação de projetos como a Petrobrás e a 

Eletrobrás. 

Os membros que compunham a Assessoria Econômica (vide detalhes na 

seção 3.2.1.) são apresentados no trabalho de Bielschowsky como 

desenvolvimentistas - nacionalistas.  

 

 

Os desenvolvimentistas nacionalistas defendiam, como 
os demais desenvolvimentistas, a constituição de um 
capitalismo industrial moderno no país. Tinham, como 
principal traço distintivo, uma decidida inclinação por 
ampliar a intervenção do Estado na economia, através 
de políticas de  apoio à industrialização, integradas, na 
medida do possível, num sistema de planejamento 
abrangente e incluindo investimentos estatais em setores 
básicos. (BIELSCHOWSKY, 1996, p. 127).  



 245 

 

Se faz interessante que apresentemos o depoimento de Cleantho de 

Paiva Leite, importante membro da Assessoria Econômica. Neste depoimento 

concedido em uma das biografias de Rômulo Almeida, Paiva Leite na qual 

relata a importância dessa Assessoria, sua independência política e a proteção 

que o presidente Vargas prestava aos trabalho desta assessoria 

 

“Tenho a impressão que a escolha da assessoria do 
Getúlio revela muito a atitude dele em relação à vida 
política do Brasil. Quer dizer, de um lado ele foi obrigado 
a escolher ministros dentro de um esquema de 
composição partidária de ter apoios no Congresso, de 
atender reivindicações de seus grandes eleitores, o caso 
do Ademar de Barros, etc. Ele não tinha, digamos, uma 
confiança total nos ministros que ele foi obrigado a 
escolher por esses critérios, então ele se apoiava num 
pequeno grupo de assessores, escolhidos talvez na base 
do que ele achava uma grande lealdade, inclusive 
ideológica em relação aos seus propósitos. 
O caso do Rômulo Almeida, Soares Pereira, eu, por 
exemplo, somos pessoas que não tínhamos tido no 
passado nenhuma vinculação política com ele. Mas ele 
sabia, ou sentia ou sabia por informação, que essas 
pessoas estavam ideologicamente alinhadas com seus 
grandes objetivos: nacionalismo, desenvolvimentismo 
econômico, posição do Brasil no plano internacional. 
Tenho a impressão que esse foi, digamos, o critério que 
orientou a escolha desses assessores [..] O presidente 
Vargas tinha a preocupação de proteger os seus 
assessores imediatos da “pressão” dos ministros e dos 
interessados em determinadas decisões ou papéis. Com 
esse objetivo, não havia no Palácio do Catete nenhum 
protocolo interno que registrasse a saída dos papéis das 
mãos do Presidente para os seus assessores. O papel, 
oficialmente, estava sempre com o Presidente”   
(Depoimento de Cleantho de Paiva Leite ao 
CPDOC/FGV em 1983; Apud: SOUZA & ASSIS, 2006, 
p.113-114). 
 

 

A importância dos trabalhos da Assessoria na condução dos projetos 

industrializantes e de desenvolvimento são muito bem retratados no trabalho 

de Maria Celina D’Araújo 

 

Ainda não foi feito qualquer estudo mais sistemático 
sobre o papel dessa Assessoria. Arriscamo-nos, 
contudo, a afirma que se trata de campo privilegiado 
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para a compreensão desse Governo. Diante do 
Congresso, dos partidos e do próprio ministério, ela 
desempenhou papel extremamente importante no que se 
refere às realizações do Governo, esvaziando o poder 
ministerial nas áreas técnicas da economia, e fazendo 
com que o Congresso passasse a atuar em função dos 
projetos econômicos que ela representava [...] essa 
Assessoria foi a principal responsável pelos grandes 
projetos que criaram as condições básicas para o 
programa industrializante de desenvolvimento do 
Governo seguinte, e sua atuação permanente e intensiva 
possibilitou, ao final do período, um saldo de realizações 
que atestava a capacidade decisória do Governo, apesar 
dos obstáculos políticos.   (D’ARAÚJO, 1982, p.135-136) 
 
 

Maria Celina D’ Araújo também cita a importância dos trabalhos da 

Assessoria como elo entre seu governo e os anseios da população. 

 

Vargas depositava nesse órgão uma expectativa política 
muito grande. Através de seus projetos de impacto, a 
Assessoria seria, para o Governo, o canal de 
comunicação direta com a população na busca de um 
apoio e de uma base popular mais sólidos. Em outras 
palavras, Vargas procurava descaracterizar 
partidariamente sua ação, recorrendo a um instrumento 
técnico para veicular e difundir seus objetivos   
(D’ARAÚJO, 1982, p.137) 

 

 

Por fim, quanto à importância da Assessoria no projeto nacionalista e 

desenvolvimentista, vale a pena fazer uma menção justa sobre Rômulo 

Almeida, figura política que não é das mais lembradas e estudadas em nosso 

país, conforme sua biografia. 

 

Um economista com compromisso nacionalista e 
democrático que vivenciou e contribuiu com a história do 
planejamento econômico no Brasil dentro de uma 
experiência fundamentalmente prática, ao fazer as 
coisas acontecerem e que, por isso mesmo, não teve 
tempo para trabalhos teóricos.  (SOUZA & ASSIS, 2006, 
p.9-10) 
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Se a Assessoria Econômica representava a visão dos 

desenvolvimentistas nacionalistas, o grupo que compunha a CMBEU é 

considerado, segundo os trabalhos de Bielschowsky, como 

desenvolvimentistas não-nacionalistas – também chamados de técnicos 

cosmopolitas para Lourdes Sola - , com figuras como Roberto Campos e Lucas 

Lopes. 

A coexistência entre o nacionalismo da Assessoria Econômica e seus 

projetos como a Petrobrás e a Eletrobrás e a CMBEU com sua importância na 

elaboração dos projetos e no financiamento do capital estrangeiro evidenciam 

um nacionalismo ambíguo naquele governo. É importante lembrar ainda que a 

bandeira do “Petróleo é Nosso” não é oriunda do governo Vargas (vide toda a 

campanha na seção 4.2.3 deste trabalho) e que Vargas concedera minerais 

estratégicos aos norte-americanos em acordo firmado em 1952 (vide seção 

3.4.1). 

 

Por fim, para Guido Mantega, a CMBEU foi de extrema importância no 

projeto desenvolvimentista e nacionalista do segundo Vargas, conforme aponta 

citação do próprio autor. 

 

O relatório da Comissão Mista surpreende a quem 
espera encontrar um reles projeto de ocupação para o 
capital estrangeiro. Afinal foi elaborado, em parte, por 
técnicos norte-americanos. No entanto, trata-se de um 
levantamento meticuloso da situação econômica do país, 
como poucas análises da época, voltado inteiramente 
para o “desenvolvimento nacional”. Se bem que não 
tenha sido patrocinado pela CEPAL, nota-se uma grande 
proximidade nas proposições, especialmente no que 
tange à industrialização e ao capital estrangeiro. Sem 
sombra de dúvidas, o objetivo básico da Comissão Mista 
foi o de promover a industrialização, isto é, criar as 
condições para o advento da acumulação de capital em 
escala monopolista. Aliás, esta já avançava a passos 
largos há mais de duas décadas e, segundo a 
apreciação da Comissão Mista sobre a economia 
brasileira, tropeçava em problemas de infra-estrutura.  
(MANTEGA, 1992, p.65) 

 

 

A visão do autor deste trabalho concorda plenamente com a visão de 

Maria Antonieta Leopoldi.  
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O projeto industrial do governo Vargas levou os 
responsáveis por sua formulação a olharem para dentro 
e para fora do país simultaneamente. Era preciso olhar 
para dentro quando se tratava de reforçar o papel do 
Estado e das empresas públicas nos empreendimentos 
estratégicos da economia, enquanto o mundo capitalista 
procurava construir instituições e desenvolver práticas 
industriais e comerciais que reforçavam o setor privado, 
já consolidado nos países centrais. Necessário se fazia 
captar recursos da sociedade, criar áreas novas na 
burocracia para geri-los de forma ágil e isolada de 
pressões políticas. Era preciso criar a esperança no 
futuro e mobilizar as empresas a investirem e confiarem 
no crescimento.  (LEOPOLDI, 1994, p.162) 

 

 

4) O fim do segundo governo Vargas e suas razões 

 

Toda a crise de agosto de 1954 apresentada na seção 4.5.é resultante de 

uma série de eventos políticos que permearam todo o governo Vargas, 

conforme conclui D’Araújo (1982). 

Na tentativa de se estabelecer uma relação entre os trabalhos da CMBEU 

e o fim do governo Vargas, pode-se chegar a algumas ilações. 

Todo esforço para a obtenção dos recursos previstos no programa da 

CMBEU envolveu também a negociação em torno do Acordo Militar, conforme 

a seção 3.4.1. Toda a negociação em março de 1953 não envolveu os 

militares, nem mesmo o ministro da guerra Estillac Leal. Essa atitude teria 

ultrajado a oficialidade e acarretou na queda de Estillac Leal e por 

conseqüência na derrota no clube militar em 1952 para a chapa da Cruzada 

Democrática. Na visão do autor deste trabalho, esses fatos representam o 

começo da perda do apoio de Vargas dentre os militares, estes responsáveis 

por sua deposição em agosto de 1954. 

Conforme apresentado na seção 4.4.2, na discussão em torno do 

nacionalismo, Vargas fez concessões de minerais estratégicos que podem 

designá-lo como um não-nacionalista ou mesmo “entreguista”, porém, se trata 

de uma concessão feita de acordo com a conjuntura política existente. A 

negociação em torno do Acordo Militar, como se sabe, era o “outro lado” em 

torno das negociações em torno da concessão do financiamento previsto no 
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acordo da CMBEU. Por esse lado, em torno dessa negociação, pode-se afirmar 

que Vargas foi capaz de abrir mão de um “nacionalismo” em razão de um 

“desenvolvimentismo”. Ou seja, Vargas seria um desenvolvimentista nato, 

porém um nacionalista quando preciso. 

 

 

5) O legado da CMBEU  

 

Muito embora grande parte dos projetos da CMBEU não tenham sido 

levados adiante durante o governo Vargas, principalmente pela ausência de 

financiamento, o ANEXO – V apresenta os projetos que receberam 

financiamento a tempo, totalizando mais de US$ 180 milhões de dólares no 

financiamento total ou mesmo parcial de quinze projetos, sendo: cinco do setor 

de energia elétrica; um de estradas de rodagem; dois na agricultura; dois da 

indústria, inclusive a Cia. Nacional de Álcalis; e cinco do setor ferroviário. 

Outro aspecto importante sobre os trabalhos da CMBEU diz respeito a 

sua importância teórica, antecipando alguns  argumentos da visão 

estruturalista: 

a) O fato de seu Relatório ter apresentado que a crescente concentração 

regional da renda do país ter ocorrido no Centro-Sul nos últimos anos  era 

resultado da deterioração nos termos de intercâmbio entre as regiões do Norte 

e Nordeste do país em relação às regiões mais ricas do Centro-Sul; 

b) Também o fato de o Relatório ter antecipado a interpretação clássica 

dos estruturalistas a respeito do processo de crescimento e diversificação 

estrutural do Brasil e que a industrialização substitutiva teria avançado graças 

aos estímulos derivados das crescentes dificuldades de importação 

 Lourdes Sola (1998) e Malan et alii (1977) apontam que o relatório final 

da CMBEU apresenta um diagnóstico importante sobre a relação entre a 

inflação e o processo de industrialização, visões essas corroboradas pelo texto 

do próprio relatório final da CMBEU (1954): 

 

O diagnóstico final tem a aura de um enunciado 
estruturalista: a inflação teve um papel funcional no 
processo de formação de capital, na medida em que “o 
clima inflacionário, ao encorajar a tomada de riscos, deu 
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um impulso significativo à industrialização e à 
transformação estrutural da economia.  (SOLA, 1998, 
p.107-108). 
 
 
É importante notar que a Comissão reconhece que – na 
ausência de tal moderação no consumo e de um influxo 
substancial de capital estrangeiro – a inflação tornou-se 
um instrumento que permitiu, pelo menos 
intermitentemente, atingir-se um ritmo relativamente 
intenso de formação de capital (MALAN et alli, 1977, 
p.76) 

 

Não há dúvida, de um lado, que o clima inflacionário deu 
grande impulso à industrialização e à correlata 
transformação estrutural da economia, ao encorajar a 
tomada de riscos. (COMISSÃO MISTA BRASIL-
ESTADOS UNIDOS, 1954, p.87) 
 
 
 

Os trabalhos da CMBEU ainda exerceriam um papel fundamental no 

desenvolvimento econômico brasileiro, ao servir mais tarde de base teórica – 

ao lado dos trabalhos do grupo misto CEPAL-BNDE - para o Plano de Metas 

de Juscelino Kubitschek, a partir de 1956. Este plano contaria com dois 

importantes técnicos que também estiveram presentes nos trabalhos da 

CMBEU: Roberto Campos e Lucas Lopes. 

Duas importantes diferenças apontadas pelo autor quando se comparam  

os projetos do Plano de Metas em relação aos trabalhos da CMBEU é que o 

Plano de Juscelino passou a privilegiar para os meios de transporte o sistema 

rodoviário em detrimento do ferroviário que era contemplado em 17 dos 41 

projetos, enquanto que o sistema rodoviário contemplava apenas 2 projetos da 

CMBEU. Essa mudança era reflexo principalmente do desenvolvimento da 

indústria automobilística no Plano de Metas.  

Porém, a forma de financiamento da acumulação capitalista no Brasil 

seria diferenciada, face principalmente ao advento da Instrução 113 da 

SUMOC - sob a égide de Eugênio Gudin durante o interregno governo de Café 

Filho -, favorecendo ao capital estrangeiro em detrimento do capital nacional. 

Luiz Gonzaga de Mello Beluzzo, em sua apresentação no livro, “15 anos 

de política econômica” de Carlos Lessa,  compara os governos de Vargas e 

Juscelino e apresenta essas mudanças. 
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Juscelino ganhou as batalhas que Getúlio concebeu. O 
“desenvolvimentismo” como projeto de um capitalismo 
nacional cumpriu seu destino através do Plano de Metas: 
integrou definitivamente a economia brasileira ao 
movimento de internacionalização do capitalismo. Neste 
sentido, Juscelino perdeu as batalhas que Getúlio teria 
imaginado ganhar. (BELUZZO, Luiz Gonzaga de Mello 
in: Apresentação de LESSA, 1982, p.7) 
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ANEXO – I 
MONOGRAFIAS DA MISSAO COOKE 

 
MONOGRAFIA DESCRIÇÃO DETALHADA DAS 

MONOGRAFIAS 
1) Quadro Econômico O relatório da Missão Cooke apresenta 

diagnóstico econômico focado na incipiente  
indústria do país, apresentando os principais 
empecilhos a um maior crescimento desse 
segmento econômico. 

Entre os obstáculos que deviam ser 
superados para o posterior desenvolvimento 
das indústrias brasileiras, estão os seguintes: 

1) Carência de um adequado sistema 
de transporte; 

2) Carência de um satisfatório 
abastecimento interno de combustível; 

3) Ausência de uma tradição e fundos 
nacionais para investimentos industriais; 

4) Regulamentação que desestimula e 
restringe o afluxo de capital alienígena; 

5) Regulamentação que restringe o 
afluxo de imigrantes; 

6) Ausência de um sistema adequado 
de educação técnica; 

7) Baixo nível de salários da mão de 
obra brasileira, que reduz a produtividade e 
restringe o mercado interno; 

8) Ausência de uma organização fabril 
adaptada à produção em larga escala; 

9) Predomínio de uma política de 
mercados baseada em altos preços, baixa 
circulação e impostos de consumo que 
aumentam os preços; 

10) Perigo de concorrência estrangeira, 
no após-guerra, mediante subsídios ou por 
meio de dumping. 

De acordo com os trabalho da Missão, o 
contexto da guerra acentuava ainda mais os 
problemas acima apontados, principalmente 
quanto às dificuldades de abastecimento de 
carvão e petróleo, prejudicando principalmente 
a indústria e os transportes. O crescimento da 
inflação  em decorrência da escassez de 
suprimentos e do aumento da circulação de 
dinheiro no país também é apresentado como 
preocupante no relatório da missão. 

2) Utilização de aviões e 
planadores 

A dificuldade de se transportar matérias-
primas das regiões mais longínquas do país 
para os portos brasileiros, a fim de serem 
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exportados posteriormente para os Estados 
Unidos era um problema a ser enfrentado, 
conforme esta segunda monografia do 
relatório da missão Cooke. 

Recomendava-se a introdução de 
sistemas de transporte aéreo com aviões de 
carga suplementares e aviões planadores, 
estes últimos considerados de baixo custo, 
cerca de 10% de um avião a motor. Também 
foi idealizada uma linha de hidroplanos de 
carga. 

Os Estados Unidos, por meio de seu 
exército, se comprometiam a colaborar no 
treinamento de planadores brasileiros. 

3) Transportes O sistema ferroviário brasileiro é em sua 
maior parte de bitola de 1 metro, porém uma 
menor parte é de bitolas maiores, o que 
impede uma completa coordenação de todo o 
sistema. 

Esta terceira monografia recomenda a 
adoção de bitola padrão em todo o sistema 
ferroviário brasileiro, bem como a melhora das 
ferrovias já existentes, utilizando-se inclusive 
sucata na produção de alguns artigos. 

Recomendações sobre a utilização dos 
rios com embarcações fluviais, e melhora das 
estradas de rodagem também fazem parte 
desta monografia. 

4) Combustíveis Segundo aponta o relatório, o Brasil 
importa cerca de 60% de todo carvão que 
consome, ademais do fato de que o carvão 
produzido no Brasil ser de baixa qualidade, de 
elevado teor de cinzas. Recomendava-se a 
extração de carvão de forma mais 
concentrada nos estados de Santa Catarina e 
Paraná, onde o mineral é de melhor qualidade, 
mais limpo. 

Outro problema é o fato de o país não 
produzir petróleo em quantidade suficiente 
para consumo interno. O aprofundamento e 
estímulo à produção do álcool-motor, já 
existente no país, bem como da construção de 
novas destilarias de álcool é apontado como 
importante meio para suprir a escassez de 
combustíveis. 

5) Petróleo O Brasil praticamente não produz 
petróleo bruto, e uma baixa quantidade de 
óleo cru refinado. A exploração de reservas 
petrolíferas era uma questão essencial a ser 
enfrentada no curto prazo. 
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Segundo o relatório, o problema seria 
resolvido assim que as autoridades brasileiras 
promovessem o desenvolvimento técnico e 
financiamento necessários à indústria 
petrolífera. 

6) Energia Elétrica A capacidade instalada de energia 
elétrica per capita no país em 1941 era dez 
vezes menor quando comparada aos Estados 
Unidos.  

A proibição de atuação de novas 
empresas estrangeiras na construção de 
hidrelétricas é apontado no relatório como 
empecilho na ampliação da produção de 
energia, mesmo porque 80% da energia 
produzida no país se devia a usinas de 
propriedade estrangeira. 

O setor elétrico necessitava de uma 
regulamentação a fim de aumentar os 
investimentos, conforme aponta o relatório. 

7) Têxtis A indústria têxtil brasileira enfrentava 
dificuldades no seu progresso, e os maiores 
problemas eram: baixa produtividade dos 
trabalhadores, baixos salários,  o subconsumo 
interno e o maquinário obsoleto. 

Segundo os trabalhos da missão Cooke, 
se fazia necessário a melhora na cultura do 
algodão e na técnica têxtil, que poderia ser 
atingida através da assistência técnica de 
engenheiros norte-americanos. 

 Outra recomendação importante e que 
constava em seu relatório era a criação de 
cursos universitários de engenharia têxtil. 

8) Polpa e Papel O Brasil produzia menos de 25% de seu 
consumo de pasta de madeira e papel de 
impressão. As importações – principalmente 
da Escandinávia e da Europa - foram 
prejudicadas substancialmente no período da 
guerra. 

Dentre as recomendações do relatório, 
destaca-se: diminuição dos tamanhos de 
jornais  como outros países fizeram face à 
escassez de papel; e prosseguir com o já 
existente processo de mistura de pasta de 
madeira com outros materiais como a 
serragem, trapos e palhas. 

9) Mineração e Metalurgia O Brasil é um dos países mais ricos em 
reservas de ferro, manganês e bauxita no 
mundo, sendo grande parte de suas 
respectivas produções é destinada às 
exportações. 
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A produção desses minerais, 
principalmente bauxita, e de outros minerais 
estratégicos, como por exemplo: mica, cristais 
de quartzo, e diamantes precisavam ser 
ampliadas.  

Outro grande problema residia na grande 
distância entre as já existentes pequenas 
siderúrgicas. Apesar de produtor de minérios, 
o país era importador de aço. 

O grande projeto destinado a 
desenvolver a siderurgia no país era a Usina 
Siderúrgica de Volta Redonda, da Companhia 
Siderúrgica Nacional (CSN), cuja construção 
estava adiantada. Outra recomendação por 
parte dos trabalhos da missão era a 
necessidade de especialização dos técnicos 
brasileiros em mineração e metalurgia. 

10) Indústria Química A indústria química brasileira era pouco 
desenvolvida e apresentava um baixo nível de 
produtividade. O crescimento nos últimos 
anos, ainda  que pequeno, levou à escassez 
de algumas matérias-primas, principalmente 
as importadas. 

A missão apresentava como solução a 
esse problema a adoção de outras matérias-
primas na manufatura de produtos químicos. 

11) Desidratação de 
produtos alimentícios 

O processo de desidratação de alimentos 
havia evoluído significativamente no país nos 
últimos anos. Tal procedimento era importante 
na “diminuição” do volume dos produtos 
alimentícios voltados à exportação. 

O relatório recomenda a criação de uma 
Comissão para estudar e elaborar  projetos 
para instalação de uma indústria de 
desidratação no país. 

12) Educação A expansão industrial brasileira precisava 
ser acompanhada de uma evolução 
quantitativa e qualitativa de técnicos. Segundo 
o relatório da missão, o país precisava 
melhorar o seu ensino em quatro níveis: 

1) formação de técnicos; 
2) formação de mão-de-obra 

especializada e contramestres; 
3) melhoria no ensino primário ministrado 

aos trabalhadores; e 
4) ensino de rudimentos de higienes e 

artesanato para os habitantes dos centros 
menos desenvolvidos do interior (FUNDAÇÃO 
GETÚLIO VARGAS, 1949, p.50) 

Os trabalhos da missão apontam para 
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algumas melhorias a serem apresentadas na 
melhoria do ensino nacional, principalmente 
técnico: 

1) Providências no sentido de enviar 
professores e engenheiros brasileiros aos 
Estados Unidos para seguir cursos superiores 
especializados; 

2) Obtenção temporária de bolsas de 
estudo nos Estados Unidos para estudantes 
brasileiros em cursos especializados, 
inexistentes no Brasil; 

3) Elevação do número de estudantes 
nas escolas técnicas brasileiras;  

4) Ensino técnico ministrado de modo 
mais amplo, com auxílio de professores 
americanos, através da criação de novos 
cursos; 

5) Melhoria das instalações materiais de 
ensino, mediante novo equipamento de 
laboratório e publicações técnicas não 
disponíveis no país (FUNDAÇÃO GETÚLIO 
VARGAS, 1949, p.50) 

13) Tradução de livros para 
o português 

Grande parte da literatura sobre 
administração científica – importante na 
organização do trabalho em nações industriais 
- não  estava disponível em português, 
dificultando o acesso a esse tipo de 
informação na formação dos trabalhadores 
brasileiros. 

A fim de melhorar essa questão, a 
missão recomenda a realização de traduções 
mais fidedignas e a criação de uma comissão 
de estudiosos para coordenar toda a 
terminologia e definições referentes ao setor 
técnico. 

14) Biblioteca americana de 
consulta 

A maior busca por informações 
relacionadas à economia, estatística, entre 
outras por parte de homens de negócios 
brasileiros, era crescente. Porém grande parte 
das escolas brasileiras tinham dificuldade de 
adquirir uma série de obras, face 
principalmente aos seus custos. 

A missão propõe a criação de uma 
biblioteca de consulta equipada com salas de 
leitura e microfilme a serem localizados na 
embaixada norte-americana. 

15) Programa de 
planificação industrial 

Segundo os trabalhos da missão Cooke, 
a indústria brasileira carecia de planejamento. 

A missão propunha a criação de um 
órgão central de planejamento que orientasse 
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o progresso industrial. Este órgão seria 
responsável pelos estudos a respeito dos 
meios de aplicação de avançadas teorias da 
moderna produção em massa e seria 
composto de três divisões: Técnica de 
Planejamento da Produção; Padronização; e 
Engenharia e Fabricação 

16) Financiamento industrial A dificuldade de financiamento de novos 
estabelecimentos industriais era um empecilho 
ao crescimento desse segmento da economia. 

Uma solução apresentada era a criação 
de um banco – o que já vinha sendo cogitado 
pelo governo brasileiro - destinado a  atender 
essa necessidade. 

Este novo banco realizaria empréstimos 
a longo prazo. “O capital inicial deverá ser 
subscrito pelos governos federal e estaduais, 
e por instituições públicas, como os institutos 
de aposentadorias e pensões” (FUNDAÇÃO 
GETÚLIO VARGAS, 1949, p.56). 

17) Manufatura de 
equipamento elétrico 

A indústria brasileira de material elétrico 
era ainda pouco desenvolvida, e o país ainda 
necessitava da importação de equipamentos 
dos Estados Unidos. 

A missão recomendava a importação de 
equipamentos auxiliares para a fabricação de 
vidros, o que permitiria o fornecimento de 
lâmpadas elétricas necessárias a todo país, 
bem como à exportação aos seus vizinhos sul-
americanos. 

18) Mobilização Econômica Em 28 de setembro de 1942, ou seja 
exatamente um mês após ter declarado 
estado de beligerência contra os países do 
eixo, o Brasil decreta a mobilização industrial e 
econômica (Decreto nº 4.750) que concedia 
ao governo – de forma virtual – o controle 
sobre a vida industrial e econômica do país.  

Este órgão passa a tomar as medidas 
que de forma geral estavam elencadas nas 
monografias anteriores. Os resultados 
apresentados são considerados satisfatórios, 
conforme aponta o relatório. 

19) Inquérito sobre o rio São 
Francisco 

Esta última monografia visava estudar as 
formas com as quais o Rio São Francisco 
poderia ser aproveitado no desenvolvimento 
econômico e social do país. 

As maiores recomendações quanto ao 
aproveitamento do São Francisco diz respeito 
à sua utilização para navegação, bem como 
na irrigação de terras próximas. 
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ANEXO – II 

RECOMENDAÇÕES DA MISSÃO ABBINK 
 

MONOGRAFIA DESCRIÇÃO DETALHADA DAS 
RECOMENDAÇÕES 

1)Agricultura (Inclui pecuária, 
sivicultura e pesca) 

O relatório faz recomendações no sentido 
de aumentar a produtividade agrícola e maior 
colaboração desse setor no crescimento 
econômico como um todo através de algumas 
ações: 

a) Educação agrícola; 
b) Assistência técnica, como por exemplo 

a mecanização, o uso de fertilizantes, entre 
outras; 

c) Conservação e armazenamento de 
produtos; 

d) Sustentação de preços 
e) Controle de exportação, a fim de que 

não se prejudique as necessidades 
domésticas; 

f) Acordos Internacionais sobre 
mercadorias; 

g) Auxílio financeiro. 
h) Pesca, com auxílios na expansão da 

frota pesqueira no sentido de se aumentar a 
produção deste setor. 

2) Indústria Segundo o relatório da missão Abbink, as 
indústrias brasileiras são muito pequenas e 
carecem de métodos de organização 
industrial. O relatório ainda apresenta 
recomendações a alguns setores industriais, 
conforme segue: 

 
a) Gêneros Alimenticíos. 
Maior responsável pela produção 

industrial – 34% da produção industrial em 
1940 – esse segmento ainda necessita 
desenvolver um importante produto: farinha de 
trigo; 

b) Tecidos 
A segunda mais importante indústria do 

país – 19% da produção industrial -, deve 
aprofundar  o aproveitamento de fibras duras 
do Brasil, é o caso de sisal e rami; 

c) Produtos Químicos e Farmacêuticos 
Recomenda-se para este setor industrial 

a ampliação da produção de matérias-prima, 
como: soda cáustica; 

d) Fertilizantes 
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Segundo o relatório da Missão Abbink, 
recomenda-se o aumento da exploração das 
reservas de fosfato – matéria-prima dos 
fertilizantes – principalmente nos estados de 
São Paulo, Bahia, Minas Gerais, e Paraíba; 

e) Indústria Metalúrgica 
Recomenda-se a ampliação de usinas 

antigas e da própria Usina de Volta Redonda 
da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN); 

f) Maquinaria e Máquinas ferramentas 
Os trabalhos da missão recomendam um 

melhor aproveitamento das reservas de 
minérios e uma desconcentração desta 
produção de maquinaria, muito voltada apenas 
para o segmento ferroviário; 

g) Artigos Elétricos 
A produção de artigos elétricos no país 

se limitava a apenas alguns itens, como 
transformadores, fusíveis e isoladores; 

A missão propõe a ampliação da 
produção em cinco vezes, o que seria logrado 
através do aumento de equipamento e da 
produção de energia elétrica; 

h) Veículos a motor 
O relatório apenas destaca a evolução 

desta indústria no país. No que diz respeito a 
uma maior recomendação, essa se limita à 
produção de tratores; 

i) Madeira e seus produtos 
Apesar de o país ter uma excelente 

indústria de marcenaria, o relatório da missão 
Abbink aponta para a necessidade de adoção 
de melhores métodos de produção e 
comércio, o que levaria o país a conquistar 
uma maior posição nos mercados mundiais; 

3) Transportes Importante setor por impactar em toda a 
economia, o setor de transportes se mostrava 
insuficiente para satisfazer as necessidades 
do país. 

a) Ferrovias 
Segundo os trabalhos da missão Abbink, 

o sistema ferroviário brasileiro carecia de uma 
melhor admistração através de modernos 
métodos. 

A redução de custos através da 
padronização das bitolas da estradas de ferro 
– existia 5 tamanhos diferentes -  é uma 
condição sine qua non no sentido de melhorar 
a eficência do setor; 

b) Rodovias 
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Recomenda-se o estímulo à construção 
de novas rodovias e pavimentação das já 
existentes. 

A construção de novas rodovias partiria 
do Governo Federal e dos Governos estaduais 
e municipais; 

c) Transporte Aéreo 
Este segmento necessita de uma 

administração dos aeroportos por parte do 
Governo Federal, e a adoção de uma 
regulamentação, sem que houvesse a 
necessida de se demandar altos 
investimentos. 

d) Cabotagem e Portos 
A missão Abbink recomenda que o 

serviço de cabotagem necessita de uma 
manutenção e a aquisição de navios e de 
equipamento pesado. 

4) Combustíveis e Energia Quando da missão Abbink, a madeira 
representava mais de 80% das fontes de 
energia do Brasil, o que já não era 
considerado como moderno já na década de 
40. 

O relatório recomenda a adoção de 
fontes de energia que não sejam a madeira, 
como por exemplo: 

a) Aumento da exploração de carvão; 
b) Necessidade de desenvolvimento da 

indústria petrolífera; 
c) Desenvolvimento da energia elétrica 

através de hidro-elétricas; 
5) Mineração O país sempre foi conhecido como 

detentor de ricas reservas de minérios. Porém 
ainda necessitava de maior exploração de 
jazidas ainda pouco exploradas. 

De forma geral, os trabalhos da Missão 
Abbink recomendavam o aumento da 
exploração de minérios não apenas para 
abastecimento do mercado interno, bem como 
voltado à exportação. 

6) A mão-de-obra e o bem 
estar público 

Os trabalhos da Missão recomendavam a 
melhorar a eficiência da utilização da mão-de-
obra; melhora na educação, seja ela técnica 
ou universitária; e o desenvolvimento de uma 
política de imigração conveniente, 
aumentando assim a reserva de mão-de-obra. 

Ainda se faz recomendações quanto aos 
serviços de saúde, extremamente importantes 
na questão da eficiência da melhora da mão-
de-obra e do bem-estar público. 
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Anexo - III 

Resultado Final da votação para presidente de 1950 

(Total de Votos) 

 

Votação para presidente 

Unidade da 
Federação 

Getúlio 
Vargas  

Cristiano 
Machado 

Eduardo 
Gomes 

João 
Mangabeira 

Votos 
nulos e 
brancos 

TOTAL 

AM 26.466 7.067 12.104 9 2.318 47.964 

PA 55.978 78.032 52.761 112 8.104 194.987 

MA 64.160 70.989 14.806 6 8.729 158.690 

PI 25.370 60.445 73.547 6 6.935 166.303 

CE 107.164 140.484 198.473 105 23.238 469.464 

RN 86.378 37.831 45.731 34 5.713 175.687 

PB 125.463 20.660 108.852 67 10.083 255.125 

PE 172.565 94.593 121.275 195 15.559 404.187 

AL 45.909 22.940 25.292 51 5.735 99.927 

SE 43.435 24.783 27.834 109 6.371 102.532 

BA 306.899 108.719 165.883 243 27.952 609.696 

ES 60.336 20.841 42.098 94 7.196 130.565 

RJ 274.588 36.502 110.942 499 27.113 449.644 

SP 925.493 153.039 357.413 3.650 63.246 1.502.841 

PR 169.036 54.035 41.353 182 9.268 273.874 

SC 110.398 59.501 101.386 27 8.419 279.731 

RS 346.798 207.613 147.571 636 16.718 719.336 

MG 418.194 400.402 441.690 356 60.984 1.321.626 

GO 61.298 24.106 55.446 45 10.177 151.072 

MT 35.744 19.677 27.397 23 4.353 87.194 

DF 378.015 29.642 169.263 3.017 27.894 607.831 

AC 4.101 4.211 737 - 215 9.264 

AP 812 4.188 59 - 110 5.169 

Guaporé 2.595 646 412 - 161 3.814 

Rio Branco 1.845 645 59  135 2.684 

TOTAL 3.849.040 1.681.591 2.342.384 9.466 356.726 8.239.207 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, Dados estatísticos, Brasília, Imprensa Nacional, 1964, v.2. 
Apud: D’ARAÚJO, 1982, p.75. 
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ANEXO – IV 

Carta Testamento de Getúlio Vargas 

 

Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e 

novamente se desencandeiam sobre mim. 

Não me acusam, insultam; não me combatem, caluniam e não me dão o 

direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para 

que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e 

principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de 

decênios de domínio e espoliação dos grupos econômicos e financeiros 

internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de 

libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar.Voltei ao 

governo no braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos 

internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de 

garantia de trabalho. A lei de lucros extraordinários foi retida no Congresso. 

Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis 

criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da 

Petrobrás e, mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A 

Eletrobrás foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja 

livre. Não querem que o povo seja independente. 

Assumi o Governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores 

do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao 

ano. Nas declarações de valores do que importávamos existiam fraudes 

constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, 

valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a 

resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos 

obrigados a ceder. 

Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão 

constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, 

renunciando a mim mesmo, para defender o povo, que agora se queda 

desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de 

rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo 

brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar 

sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao 
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vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a 

energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis 

no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e 

meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma 

chamada imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a 

resistência. Ao ódio respondo com o perdão. E aos que pensam que me 

derrotaram respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me 

liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será 

escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu 

sangue será o preço do seu resgate. 

Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. 

Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram o 

meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada 

receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da 

vida para entrar na história. 

(CARONE, 1980, p.58-59) 
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ANEXO – V 

COMISSÃO MISTA BRASIL-ESTADOS UNIDOS (PROJETOS) 

(Em milhares de US$ e Cr$) 

 

Empréstimos 
Recomendados 

Empréstimos      
Concedidos Setor Projeto 

US$ Cr$ US$ Cr$ 
(BNDE) 

1 – E.F. Santos a 
Jundiaí 8 595 78 742 

8 600 
(EXIM) 94 000 

2 – Cia. Paulista 
de Estrada de 

Ferro 
6 979 62 295 7 000 

(EXIM) 
- 

3 – E.F. Central 
do Brasil 

12 500 1 181 000 12 500 
(BIRD) 

1 181 000 

4 – R.V. Paraná-
Santa Catarina 

16 886 531 160 - - 

20 – R. Mineira 
de Viação 

7 041 703 126 - - 

21 – E.F. 
Noroeste do 

Brasil 
6 354 424 855 - - 

23 – E. F. Central 
do Brasil (Trens 

Suburbanos) 
16 587 259 431 

12 500 
(BIRD) - 

28 – E.F. 
Leopoldina 5 334 706 322 - - 

30 – E.F. do 
Norte e Nordeste  - - - - 

32 – E.F. de 
Goiás 1 159 249 888 - 244 664 

F
er

ro
vi

ár
io

 

33 – V. F. Rio 
Grande do Sul 

11 322 646 407 - 743 651 
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34 – R.F. do 
Nordeste e E. F. 
Sampaio Corrêa 

8 777 407 503 - - 

36 – Cia Paulista 
de E. F.  

7 619 511 040 - - 

38 – E.F. 
Sorocabana 

14 904 452 511 - - 

39 – Cia. 
Mogiana de E.F. 8 394 514 740 - - 

40 – E.F. 
Araraquara 

8 838 19 538 - - 

41 – E.F.Central 
do Brasil – Rede 

de Minas 
1 763 588 413 - - 

Projeto Especial 
– E.F. Vitória a 

Minas 
1 800 - 

900  
(EXIM) - 

5 - C.E.E.E. Rio 
Grande do Sul – 

Plano de 
Eletrificação 

25 000 - 25 000 
(BIRD) 

- 

6 – Usinas 
Elétricas do 

Paranapanema 
10 000 - 

10 000 
(BIRD) - 

9 – Empresas 
Elétricas 

Brasileiras 
41 571 - 41 140 

(EXIM) 
- 

11 – Cia. Alto do 
Rio Grande 

(CEARG) – Usina 
de Itutinga 

7 300 - 7 300 
(BIRD) 

- 

12 – Cia. De 
Eletricidade do 
São Francisco 

8 500 118 548 - - 

E
ne

rg
ia

 E
lé

tr
ic

a
 

14 – Cia. 
Nacional de 

Energia Elétrica 
1 470 5 000 - - 
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22 – Cia. 
Matrogorssense 
de Eletricidade 

1 630 15 000 - - 

24 – Cia. Força e 
Luz de São Paulo 

– Usina 
Termelétrica de 

Piratininga 

18 790 - 18 790 
(BIRD) 

- 

29 – Cia. Elétrica 
Alto Rio Doce 

15 916 200 000 - - 

10 – D.E. 
Rodagem do 

Estado do Rio de 
Janeiro 

3 000 - 
3 000 
(BIRD) - 

E
st

ra
da

s 
de

 
R

od
ag

em
 

27 – D.E. 
Rodagem do 

Paraná 
3 661 - - - 

17 – D.N. Portos, 
Rios e Canais – 

Aquisição de 
Dragas 

26 810 - - - 

18 – Cia. Docas 
de Santos 

3 674 - - - 

19 – 
Administração do 
Porto do Rio de 

Janeiro 

2 112 - - - P
or

to
s

 

25 – D.N. Portos, 
Rios e Canais – 
Melhoramentos 
em 14 portos 

5 216 190 000 - - 

N
av

eg
aç

ão
 26 – Cia Nacional 

de Navegação 
Costeira – 

Reapalheramento 
da frota de 
cabotagem 

governamental 

20 900 185 000 - - 
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31 – 
Reaparelhamento 

do estaleiro da 
Ilha do Viana 

4 312 116 700 - - 

35 – Serviço de 
Navegação da 
Bacia do Prata 

1 535 114 625 - - 

37 – Cia. 
Comércio e 
Navegação 

1 800 - - - 

13 – Estado de 
Minas Gerais – 
Aquisição de 
Equipamento 

Agrícola 

5 000 - 5 000 
(EXIM) 

- 

 
 

15 – Ministério da 
Agricultura – 
Aquisição de 
equipamento 

agrícola 
 
 

18 000 - 
18 000 
(EXIM) - 

A
gr

ic
ul

tu
ra

 

16 – Estado do 
Rio Grande do 
Sul – Rede de 

silos 

4 125 206 000 - - 

7 – Cia. Nacional 
de Álcalis 9 600 180 000 

9 600 
(C.I.A.V.E.) 180 000 

In
dú

st
ria

 

8 – Cia. 
Metalúrgica 

Barbará 
1 860 - 

1 860 
(EXIM) - 

 

TOTAL 386 634 8 667 844 181 190 2 443 315 

 
 

 

 


