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RESUMO 

O trabalho se propõe a estudar, o modelo de Juscelino Kubitschek, e 
principalmente analisar o Plano de Metas, seu critérios e prioridades, demonstrando 
o alto grau de planejamento, com o intuito único de almejar o crescimento, fazendo-
se destacar a importância do Estado dentro deste contexto.Retomando a análise na 
década de 80, demonstrando também qual foi a grande prioridade ocorrida neste 
período, bem como o fechamento da economia brasileira, entrando na década de 90 
a abrir a economia, salientando as dificuldades do Brasil em relação aos novos 
paradigmas. 



INTRODUÇÃO 

Condicionantes internas e externas no governo de Getulio Vargas fizeram 
com que, o modelo agro-exportador, que o Brasil possuía, mudasse para o modelo 
industrial. O processo de crescimento econômico baseado na industrialização 
concretizou-se com JK. 

O trabalho apresenta na teoria de base, o fim do modelo varguista. bem 
como as idéias da CEP AL sobre o desenvolvimentismo na América Latina, tendo 
como tópico importante à participação da ISEB na formulação da nova ideologia 
desenvolvimentista. Em contrapartida foi descrita alguma descrição sobre o novo 
paradigma 

Após a exposição dos aspectos deste estudo, a analise começa explicitando 
alguns aspectos do plano de metas, com os critérios e prioridades, em termos de 
industrialização Procurou-se também identificar a destruição do modelo proposto 
por JK, no final dos anos 70. 

A este respeito são explicitadas algumas das razões do esgotamento do 
modelo de substituições de importação e das possíveis conseqüências das políticas 
econômicas de ajuste na década de 80. 

Sucessivas mudanças ocorreram com o termino da 2o guerra mundial, dentre 
elas a queda dos produtos importados pelos paises arrasados com a guerra, 
basicamente produtos manufaturados e agrícolas. Como o Brasil exportava o café, 
foi abalado sensivelmente com tal mudança 

Frente a esta mudança, o modelo agro exportador de Getulio Vargas, 
esgotou-se, devido a estes condicionantes externos. As mudanças se fizeram 
necessárias no intuito de diversificar o parque produtivo e procurar com isso atender 
o mercado interno, criam substituição de importações Como o país agro-exportador 
estava condenado aniquilado, JK é eleito e propõe um plano governamental baseado 
na industrialização e principalmente no crescimento econômico. 

O Brasil possui um modelo industrial adotado a partir de 1956 e que teve 
seu final em 1979, devido principalmente as variáveis externas, como o 2o choque 



do petróleo. Então o país entrou na década de 80, passando por situações difíceis, 
com a hiper-inflação e o desequilíbrio nas contas externas, alem da quebradeira 
generalizada do Estado. Na década de 90 o Brasil estava completamente 
desestruturado com relação aos paises desenvolvidos. 

O objetivo deste trabalho monográfico foi no sentido de contribuir através 
dos ensinamentos da nossa historia atual, para a compreensão da realidade, e que nos 
dias de hoje é urgente à abertura de discussão ampla a todos os níveis da sociedade, 
de um novo modelo de crescimento econômico nacional. 
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1 CENÁRIO ECONÔMICO ANTES DO PLANO DE METAS 

Antes que se apresente e aborde os elementos do plano de metas, é 
necessária uma breve discussão do cenário econômico que a administração publica 
do Brasil se encontrava, pois através destes condicionantes que possibilitara uma 
abordagem sobre uma preparação e uma implementação do plano, pois o 
entendimento desta fase anterior e de enorme importância, para uma melhor 
compreensão das etapas posteriores, pois são suas conseqüências que influenciaram 
as forças atuantes para uma evolução do período subseqüente. 

1.1 O MODELO DE GETULIO V ARGAS X EGOTAMENTO DO MODELO 

A economia no período de Getulio Vargas era priorizada ao setor agrário, 
sendo voltada "para fora'", esta expressão foi usada para paises que tinham quase que 
100% de seus produtos exportados, como foi o caso de quase todos os paises latinos 
americanos. Brasil, Argentina, Venezuela, México, dentro outros, porem algumas 
medidas a industrialização já estavam sendo tomadas. 

O modelo adotado por Getulio Vargas detinha importantes oligarquias da 
época, dentre as quais a burguesia cafeeira que dominava o Brasil. 

Com a depressão dos anos 30. a mentalidade internacional começa a mudar 
e a situação econômica brasileira passava a exigir mudanças 

A dificuldade maior que o modelo enfrentaria seria a Segunda Guerra 
Mundial, apos seu termino novas medidas internacionais foram tomadas, dentre as 
quais, a restrição aos produtos brasileiros exportados Houve um declínio do setor 
agro-exportador 

Com tais procedimentos o modelo agro-exportador esgotou-se, e um novo 
modelo começava a se inserir no meio da elite varguista, voltando à industrialização. 



1.2 ANTECEDENTES DA INDUSTRIALIZAÇÃO 

No período que vai de 1914-1945 as economias dos países latinos americano 
passaram a ser pressionadas por crises decorrentes no mercado externo, devido à 
segunda guerra mundial 

Em 1930, com o Getulio Vargas na presidência, o Brasil tinha sua economia 
no setor primário, sendo que o estado promovia a burguesia cafeeira 

Uma das medidas adotadas com o termino da segunda guerra mundial foi â 
contração das exportações, sendo que o setor primário (agro-exportador) passaria a 
sofrer restrições quanto à exportação, limitando os paises periféricos de expandir sua 
economia 

Quanto às restrições a produtos importados, os paises centrais, EUA, 
Alemanha, Japão e outros, diminuíram cerca de 90% de suas importações, afetando 
sensivelmente paises da América Latina, como é o caso do Brasil e o México 

Apesar das medidas tomadas, os países latinos americanos não tiveram 
depressões no setor primário, pois o Estado passou a comprar a produção mais para 
defender o desequilíbrio externo do que para incentivar a produção interna 

O Estado ao manter a parceria com a elite em decadência forja sua 
sobrevivência no sentido em que mantém um estoque regulador em ascensão, 
levando o Estado brasileiro ao prejuízo, onde em períodos subseqüentes o governo 
vê-se obrigado a queimar milhares de sacas de café, pois o volume do produto era 
demasiado para o consumo interno e a manutenção da demanda, sendo que se o 
produto fosse guardado por muito tempo comprometeria sua qualidade 

Com os condicionantes internacionais desfavorecendo as economias latino 
americanas, as mesmas teriam de se reenquadrar ao novo modelo existente. 

Ainda no período de Getulio Vargas, algumas mudanças foram suscetíveis 
no sentido de adequar economicamente a economia brasileira no contexto 
internacional 

Segundo PASSOS (1996), as idéias de que o modelo agro-exportador seria 
condenado à falência, já era previsível que aconteceria, e que o mercado 



internacional tomar-se-ia mais capitalista, passando a exigir produtos de maior 
qualidade, com preços inferiores e com restringimentos à importação. 

Getulio Vargas diante do contexto em questão inaugurou algumas industrias 
de base, importantes para a economia nacional, produzindo insumos básicos, 
abstendo com isso sua importação 

Uma das industrias criadas no governo de Getulio de Vargas é a Usina de 
Volta Redonda e a Petrobrás, consideradas importantíssimas para a economia 
brasileira 

Algumas industrias têxteis foram criadas na época, mudando de forma lenta 
a mentalidade da burguesia da época, redirecionando-a a um novo modelo 
econômico. 

Getulio Vargas era favorável à industrialização, mas houve restringimentos 
ao capital estrangeiro, ficando difícil o arranque a uma industrialização, já que o 
Brasil não possuía poupança intema capaz de impulsionar o desenvolv imento 

Quando assumiu J .K., seu slogan era 
"Crescer 50 anos em 5", através de idéias já existentes sobre o 

desenvolvimento baseado na industrialização, adequou a economia já existente com 
a economia previsível em seu governo, que foi direcionando-a em cima de um 
planejamento econômico delineado com o "Plano de Metas" que realmente 
impulsionou a industrialização brasileira. 

1.3 IDÉIA DA CEPAL SOBRE O DESENVOLVIMENTO 

A CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina) foi criado alguns 
por cientistas sociais, com o intuito de relacionar fatores que impediam o 
desenvolvimento de paises subdesenvolvidos, sendo sua maioria paises da América 
Latina, os paises "centrais", Alemanha, EUA e outros possuíam a ONU 
(Organizações das Nações Unidas) para readequá-los no novo sistema existente, 
sendo que o CEPAL era dependente da ONU, mas direcionada para estudos dos 
paises subdesenvolvidos. 
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Segundo MANTEGA (1987), com o termino da Segunda Guerra Mundial, o 
contexto internacional modificou-se, devido à reconstrução desses paises arrasados 
com a guerra, a pauta de importações foi sensivelmente diminuída e começou haver 
um novo processo de restrição de importações a nível internacional. 

Ja se fazia presente à mudança de mentalidade da elite na época de Getulio 
Vargas, devido as pressões internas, baseados no contexto acima a CEPAL abriu 
discussão sobre subdesenvolvimento de paises "periféricos" (paises da América 
Latina) 

O subdesenvolvimento segundo a concepção da CEPAL, depende da 
estrutura interna que cada pais possui O subdesenvolvimento é característico de 
paises baseados na economia agro-exportadora, que não possuía uma mão-de-obra 
suficientemente adequada para desempenhar outras atividades econômicas, sendo 
estes dois tópicos algumas das razoes do subdesenvolvimentismo, segundo a 
CEPAL 

A preocupação básica da CEPAL era explicar as razoes do 
subdesenvolvimento dos paises periféricos, e através de estudos procurar solucionar 
os problemas dando assim um impulso ao desenvolvimento 

L'm dos entraves do desenvolvimento dos paises periféricos seria a 
economia voltada "para fora", o país era agro -exportador e a produção destinada 
quase que 100% para exportação, enquanto que os paises centrais eram em sua 
maioria industrializados, tendo sua economia voltada "para dentro", ou seja, a 
economia era destinada quase que em sua maioria para o mercado interno 

A CEPAL condena a divisão internacional de trabalho, segundo a qual cada 
país precisa especializar-se em alguma atividade, sendo que para os paises 
periféricos caberia a especialização no setor agro-exportador, por que estes paises 
"periféricos" seriam sempre subordinados aos paises centrais em termos de 
tecnologia, atraso econômico, qualificação de mão-de-obra e também dependeriam 
das importações de bens de consumo. 



X 

Segundo a CEPAL uma das soluções para o subdesenvolvimento seria a 
intervenção estatal na Economia Latino Americana, onde o Estado promoveria a 
industrialização 

O estado entra em setores estratégicos da economia, fazendo com que a 
economia seja voltada para "dentro" atendendo a demanda interna e que aloque da 
melhor maneira os recursos disponíveis, promovendo com tais medidas menos 
evasão de produtividade. 

O Estado passaria a ser o racionalizador da economia, intervindo de forma a 
proporcionar uma infra-estrutura adequada para as novas atividades econômicas 

A CEPAL não era totalmente adepta ao capital estrangeiro, devido a um 
possível imperialismo sobre os paises de periferia. 

Para que não houvesse imperialismo os empréstimos deveriam ser de 
governo a governo, pois possuíam as menores taxas a serem cobradas, sendo que, 
outras maneiras de captação de recursos externos seriam a colocação de títulos do 
Tesouro Nacional. 

Sintetizando as idéias da CEPAL, a intervenção estatal, seria um plano que 
chegaria ao desenvolvimentismo, em razão de uma industrialização destinadas a 
atender a demanda interna Tais medidas modificariam a estrutura econômica dos 
paises periféricos, propiciando alterações quanto à produtividade e também quanto 
ao nível de vida da população, bem como políticas no sentido que o 
desenvolvimento gera benefícios e aumento de renda, modificando a estrutura 
existente na época 

Com base no que a CEPAL afirmava, seria que se os países periféricos 
continuassem agrícolas estariam condenados ao subdesenvolvimento. 

Foi também através das idéias da CEPAL que o Plano de Metas concretizou 
se, pois o estudo foi elaborado com vias a industrialização 
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1.4 O POR QUE DE UM PLANEJAMENTO 

A partir da década de 40, inúmeras foram as tentativas de coordenar, 
controlar e planejar a economia brasileira. 

O período de 1956-1961 através do plano de metas, foi considerado como a 
primeira experiência efetivamente colocada em pratica de um planejamento 
governamental no Brasil 

O planejamento e uma decisão política, pois são através do planejamento 
que se aloca recursos versus valores. 

No contexto histórico brasileiro, esse período e marcado pela maior inserção 
da participação política. 

Ha no período de 1940-1960, o crescimento da população por setores 
econômicos que não foi homogênea, destacando o forte crescimento dos setores 
secundários e terciários, conforme quadro abaixo: 

QUADRO I - CRESCIMENTO POPULACIONAL - PERÍODO 1940/1960 
Setor Secundário 3.76% 

Setor Primário I ,S3* 

Setor Terei ário 3,73% 

FONTES: Betty Mindlim U f e r - Planejamento no Brasil - 1970. 

Esta mudança qualitativa da composição da estrutura produtiva marca o 
começo do declínio de uma economia com base agrária para uma economia de base 
urbana industrial 

A forma especifica da relação massa-elite que surge na época, expressa 
através dos governos populistas; o aumento da massa de trabalhadores do numero de 
empresas. Sinalizaram que a geração de oportunidades de emprego era uma das 
reivindicações básicas dos trabalhadores, cujas demandas não podiam ser totalmente 
ignoradas sob pena de quebrar o pacto populista. 

J K e eleito e sugere novas mudanças para solucionar a crise brasileira, no 
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seu discurso e campanha eleitoral propôs um planejamento setorial, melhorando o 
nivel de vida da população 

Surge então como uma tentativa do governo em conciliar interesse das 
classes capitalistas empresariais e as massas politicamente expressivas de 
trabalhadores 

O governo tinha uma equipe de técnicos, que foram admitidos no intuito de 
traduzir em programas econômicos o aumento de nível de vida do proletariado 

Da percepção conjunta dessa realidade política econômica, investimentos 
em setores estratégicos da economia foram feitos 

- Energia, transportes, alimentação, industrias de base e educação 

Segundo LAFER (1982), através da utilização feita em conjunta desses 
setores, aliados à uma maior participação política, permitiu com tais medidas uma 
visão geral da economia e da interdependência dos seus setores, e através dessa 
visão que explica o Plano de Metas e sua técnica de planejamento. 

1.5 O INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDOS BRASILEIROS - ISEB 

O ISEB foi fundado em 1955 e a seu fechamento deu-se em 1964 em 
conseqüência do golpe militar. Com o único objetivo a mudança de mentalidade 
sobre a industrialização 

Nota-se a concepção de três tendências nacionalistas mereceram que 
destaque: 

P tendência: Nacionalismo neoliberal - a favor do capital estrangeiro, porem 
a Estado não iria interferir na economia, caberia ao mercado equilibrar a situação 
econômica, os partidários desta concepção seria a UDN. 

2a tendência: Nacionalismo radical - rejeitava-se totalmente a participação 
do capital estrangeiro na economia do pais, sendo partidário ao modelo de 
substituição de importações, segundo esta tendência a medida que a capital 
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estrangeiro fosse alocando-se dos paises em subdesenvolvimento a dependência em 
relação aos países centrais tomaria-se maior, seus partidários eram as setores da 
esquerda do PTB e do remanescente grupo varguista. 

3" tendência: Nacionalismo - desenvolvimentista: teria a necessidade do 
capital estrangeiro, porem caberia ao Estado seu controle 

Seria essa tendência adotada por J K, havendo interesses dos setores sociais 
e das novas tendências, que iriam combater a elite varguista do período anterior 

O ISEB foi um órgão importante no sentido de que foi a responsável pela 
modificação de ideologia, elaborando um discurso desenvolvimentista alterando a 
concepção da burguesia dominante naquela época. 

O ISEB foi patrocinado pelo Ministério da Educação e Cultura, sendo seu 
principal objetivo pensar e buscar soluções para os problemas sociais existentes no 
país, procurando chegar ao desenvolvimento 

O ISEB era formado por estudantes de nível pos-universitarios, que 
promoviam cursos, divulgando a corrente desenvolvimentista no pais, procurava 
adequar através de estudos permanecentes dados retirados das ciências em estudo à 
realidade vivida naquela época, sendo os eventos destinados realmente a mudança 
de ideologia 

O ISEB tornar-se-ia uma fábrica de ideologias, que propiciariam as 
transformações econômicas e sociais no país 

O ISEB era partidário das mesmas concepções de subdesenvolvimentismo 
da CEPAL, os teóricos do ISEB identificaram dois setores opostos na economia 
brasileira. 

O primeiro setor era considerado arcaico ou tradicional, o setor agro 
exportador, grandes proprietários de terras, tendo sua contravenção ao novo setor 
moderno no pais 

Segundo ISEB enquanto o país não mudasse sua concepção de ideologia, o 
Brasil ficaria atrasado em termos de tecnologia, capital e mão-de-obra, sendo atraso 
notado também com relação a divisão internacional do trabalho, considerado então 
como país periférico e inferior Diante desta situação era necessário gerar uma 
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transformação das mentalidades, sendo primordial para o país pensar em se tornar 
desenvolvido 

A ideologia formulada pelo ISEB foi destinada para a economia como um 
todo, a industrialização, unindo a burguesia nacional e todo o proletariado, pois 
seriam consideradas as necessidades objetivas do país. 

O ISEB através da união da burguesia nacional, do proletariado e da classe 
média promoveria a eliminação do restante das forças varguistas atrasadas, dando 
impulso ainda maior ao desenvolvimento. 

Para BIELCSCHOWSKY (1988) o término da 2a guerra mundial, a 
concepção internacional do trabalho modificou-se, a estrutura das indústrias exigia 
um novo trabalhador que teria de ser mais qualificado, capaz de atender as 
necessidades das empresas, o mercado brasileiro também tinha de readequar mão-
de-obra qualificada para as indústrias que aqui viriam 

Portanto o ISEB teve papel importantíssimo na economia brasileira, 
promovendo mudança no contexto ideológico, fortalecendo a burguesia em 
detrimento da dominação das massas, mas promovendo a idéia do desenvolvimento 
econômico, bem como eliminando a burguesia retrógrada existente no governo de 
Getúlio Vargas, abrindo caminhos com visões destinadas a mudanças no perfil 
produtivo no país, levando-o a industrialização em Juscelino Kubstcbek 

1.6 ANTECEDENTES AO MODELO DE SUBSTITUIÇÃO DE 
IMPORTAÇÕES 

Com o término da segunda guerra mundial, algumas sugestões foram 
elaboradas para os países que não eram desenvolvidos industrialmente. 

As estratégias seriam no sentido de promover o processo econômico via 
substituição de importações protecionistas, ou então a expressão voltada "para 
fora", que seria a expansão das exportações 

A CEPAL defendia o modelo destinado à atender o mercado interno 
voltado "para dentro", favorável a substituição de importações 
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Para TAVARES (1972) as exportações nos paises centrais, não eram a 
única variável responsável pela formação da renda, os investimentos e as 
renovações tecnológicas aliadas às exportações foram capazes de produzir produtos 
com maior tecnologia, permitindo com isso uma maior diversificação e integração 
da capacidade produtiva interna 

Nos países da América Latina, as exportações eram o elemento estanque da 
economia, contrapondo-se aos países desenvolvidos. 

Com o desenvolvimento do setor exportador antes da guerra, algumas 
indústrias de bens primitivos foram criados no Brasil, que são industrias, de moveis 
e vestuário. 

Apesar das indústrias de bens primários e do setor agro-exportador, os 
países latinos americanos não conseguiram obter um dinamismo próprio capaz de 
concorrer com países centrais, ficando assim atrelados à demanda externa e com 
dependência de bens de consumo e bens de capitai 

A divisão internacional do trabalho foi praticamente imposta pelo processo 
econômico, ou seja, os países agro-exportadores teriam sua atividade no setor 
primário e países desenvolvidos teriam suas atividades no setor secundário 
(industrial), a divisão propicia a disparidade entre a distribuição e qualificação da 
mão-de-obra. 

Enquanto houvesse a divisão internacional do trabalho os países 
desenvolvidos predominariam com relação aos subdesenvolvidos, sendo que os 
paises desenvolvidos produziam tanto para atender o mercado interno e o mercado 
externo devido ao alto grau de especialização dos seus produtos, os produtos dos 
paises subdesenvolvidos embora especializados, apenas uma parcela seria 
consumida internamente ficando totalmente atrelado à exportação, alem de que a 
fatia destinada a demanda interna era de baixa produtividade, e a remuneração com 
relação aos produtos exportados ficava em total defasagem com relação aos produtos 
dos países desenvolvidos. 

A divisão internacional do trabalho, juntamente com a desigualdade na 
distribuição de renda consistia na base da tremenda disparidade entre a estrutura da 
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produção e a composição da demanda interna e os ajustes se davam via comercio 
exterior 

1.6.1 O Processo de Substituição de Importação no Brasil 

A partir de 1954 as exportações de café passaram a sofrer interrupções no 
mercado externo 

O governo brasileiro fez alterações de política no comercio exterior, ajustei 
cambiais, importando preferencialmente bens de capital e insumos básicos, 
restringindo as importações de outros produtos dando uma margem maior para o 
processo de substituição das importações. 

O governo usou o ágio conseguido através de bonificações pagas como 
estímulo aos importadores para captação e financiamentos de operações do setor 
publico 

Segundo TAVARES (í972), os investimentos continuam na área de 
infra-estrutura e insumos básicos. A criação de empresas estatais como Volta 
Redonda e Petrobrás são respostas do Brasil aos produtos de difícil importação ou 
dependências externas, passaram a serem produzidos internamente, tais 
investimentos foram orientados através de uma agência estatal O Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico. 

Essas decisões políticas seguiram num programa de metas, que 
repercutiram a nível nacional 

O desenvolvimento brasileiro se fez em melhores condições do que os 
outros países da América Latina, Argentina e México, mas também proporcionou 
um desenvolvimento com déficit na balança de pagamentos, que podiam ter 
ocorrido por fatores endógenos ou exogenos, que seriam corrigidos pela política 
cambial O Brasil teve quase 50% de reduções dos produtos importados 

Com o processo de substituição de importações o déficit brasileiro 
aumentou, devido a queda no preço do café, a balança de pagamentos ficou 
deficitária embora tivesse ocorrido uma melhoria no setor cafeeiro no periodo de 
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195 1 e 1952 mas que não foi capaz de impedir o déficit 
O déficit maior ocorreu devido a grandes importações de bens de capital, 

criando uma economia voltada para dentro, mas completamente endividada 
A preferência que o governo dava a alguns produtos importados, produtos 

considerados mais essenciais à economia brasileira, resultou num estimulo de 
implantação interna de indústrias substitutivas, que passaram a contar com a 
proteção cambial fornecida pelo Estado, e foi basicamente nesta época em que se 
instalaram no Brasil as indústrias de aparelhos de eletrodomésticos e outros artefatos 
de consumo durável 

No periodo de 1956 a 1961 o Estado teve uma presença maior na economia, 
assim como houve a liberação ao K estrangeiro em certos departamentos da 
economia brasileira, como forma de financiar o desenvolvimento 

O governo agiu com base num programa setorial, que baseava-se em 
- A entrada de K em parte autônoma, com projetos específicos a fim de 

liquidar o saldo negativo da balança de pagamentos 
- A entrada de K estrangeiro, foi destinado ao setor industrial, praticamente 

todo voltado para o ramo automobilístico 
Em resumo, o processo de substituição das importações pode ser entendido 

como um processo de desenvolvimento fechado, que procurava responder as 
restrições do comércio exterior, procurou efetuar de forma acelerada, em condições 
históricas diferentes, a industrialização dos países desenvolvidos 

1.7 FATORES PRECURSORES AO PLANO DE METAS. 

Conforme as informações descritas, desde o período de Getúlio Vargas até 
j K, notou-se um período de profundas mudanças na economia brasileira 

As mudanças se fazem presentes em praticamente todo o 2° governo de 
Vargas as idéias de desenvolvimento começaram no período de Getulio Vargas 
tendo seqüência no governo de J K 

A mudança de ideologia se deu através do ISEB, rnas salientando que uma 



parte da burguesia cafeeira no governo Vargas teria sua mentalidade voltada para a 
industrialização 

O modelo de substituição de importações foi o propulsionador da economia 
brasileira, com dificuldades para importar o Brasil obteve industrias nacionais 
capazes de suprir o que antes era importado 

A idéia desenvolvimentista estaria lançada, o Brasil deu seus primeiros 
passos no período de 1945 a 1954, sendo sucessor um presidente voltado para o 
desenvolvimento do país 

O desenvolvimento é um conjunto de idéias sucessivas, começando com 
Vargas, e com estudo da CEPAL e do ISEB que procuravam ajudar e dar um 
impulso direcio.nador à economia brasileira. 

O Plano de Metas foi a alocação de idéias da CEPAL e do ISFB. e o 
direcionamento de recursos para as áreas estratégicas da economia, que seriam os 
setores de transportes, energia e insumos básicos. 

J K. governou o país através do Plano de Metas, com a industrialização 
crescia a dívida externa e interna, a emissão de títulos como forma de diminuir a 
divida interna gera a inflação, com tais procedimentos nocivos houve o déficit 

A industria brasileira cresceu atrelada ao Estado e monopolizada, pois as 
vantagens oferecidas pelo governo brasileiro, proporcionaram o surgimento dos 
mesmos alem do Estado ser protecionista. 

O modelo desenvolvimentista alavancou o crescimento econômico, porém 
limitou-se ate 1979, a década de 80 a recessão e a inflação foram predominantes, o 
Brasil entrou em decadência de 90 desestruturado frente à situação 
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2. O PLANO DE METAS 

No governo J K o "Slogan" da campanha - "50 anos em 5" - direcionou-se 
no Plano de Metas, com o principal objetivo de recuperar o atraso econômico em 
relação aos países industrializados e também modernizar o país. Sendo que no plano 
econômico, surgiu um crescimento acelerado da economia, de modo a inserir o 
Brasil num novo patamar de desenvolvimento 

O desenvolvimentismo pode ser caracterizado como um modelo voltado 
para a realização de um crescimento econômico acelerado, tendo porém, um único 
objetivo de procurar encurtar a distância em relação aos países desenvolvidos Para 
isso a busca de recursos externos foi fundamental, onde o Estado foi o agente 
propulsionador deste processo, direcionando os investimentos através do 
planejamento econômico. E investindo diretamente em setores da infra-estrutura e 
industria básica 

Para que a proposta de crescimento econômico de J K, fosse concretizada, a 
equipe de governo elaborou o conhecido "Plano de Metas" cujo objetivo final era o 
crescimento econômico, onde nota-se que no período atual nenhum plano 
econômico esta sendo realizado com intuito de almejar o crescimento econômico, 
como foi o caso no governo de J.k. 

O Programa de Metas era na verdade, o planejamento de 3 1 metas 
prioritárias distribuídas em seis grandes grupos. 

- Energia (metas 1 a 5): energia elétrica, nuclear, carvão, produção de 
petróleo, refino e petróleo; 

Transportes (metas 6 a 12). reequipamento das estradas de ferro, 
constaição de estradas de rodagem, portos e barragens, marinha mercante, 
transportes aéreos; 

- Alimentação (metas 13 a 18): trigo, armazéns e silos, frigoríficos, 
matadouros, mecanização da agricultura, fertilizantes, 

- Industria de base (metas 19 a 29) aço, alumínio, metais não terrosos, 
cimento, alcalis, papel e celulose, borracha e exportação de ferro, industria de 



veículos motorizados, indústria de construção naval, maquinaria pesada e 
equipamento elétrico. 

- Educação (meta 30) 
- Construção de Brasília. Os investimentos requeridos para esse programa 

de metas, foram sintetizados conforme quadro abaixo: 

QUADRO II - INVESTIMENTO REQUERIDO PELO PLANO DE METAS -
1957/1961 

SETOR 
CUSTO ESTIMADO 

DOS BENS E 
SERVIÇO 

PROD. NO PAÍS 
(BILHÕES EMCRS) 

BENS E SERVO IMPORTADOS 
INV. TOTAL 

EST. EM 
BILHÕES DE 

CRS 

INV.EM 
BILHÕES DE 

U$. 
%DO 

TOTAL 
SETOR 

CUSTO ESTIMADO 
DOS BENS E 

SERVIÇO 
PROD. NO PAÍS 

(BILHÕES EMCRS) 

EM MILHÕES 

us$ 
EQUIVALÊNCIA 

EM BILHÕES 
DECRS 

INV. TOTAL 
EST. EM 

BILHÕES DE 
CRS 

INV.EM 
BILHÕES DE 

U$. 
%DO 

TOTAL 

ENERGIA 110,0 86Z2 44,3- 154.3 3.003,10. 43,4 
TRANSP. 75,3 58Z2 30,0 105,3 2.049,43 29,6 
AL1MENT. 4,8 130,9 6,7 11.5 223,82 3,2 
IND. DE BASE 34,6 742,8 38,1 72,7 1.414,94 20,4 
EDUCAÇÃO 12,0 - - 12,0 - 3.4 
TOTAL 236.0 2.318,5 179,1 355,8 6.691.29 100.0 

FONTE: Caderno LV -carJos Lessa - 1975. 

A) Investimentos e Prioridades para o setor de energia. 

A capacidade geradora de energia elétrica tem com um esforço fundamental 
a necessidade de sua ampliação, pois a falta de inversões neste setor, em relação às 
inversões do setor privado, que ocorreu no período pos guerra, perto do final da 
década de 40, seria crise nos anos subseqüentes. 

Mesmo esta crise ter sido superada nos anos de 1954/56, isto devido ao 
crescimento da capacidade geradora instalada de energia elétrica, na qual dava 
suporte a expansão industrial. Para que ocorre-se esta manutenção era necessário 
uma taxa de crescimento anual de 10% a.a na produção de energia elétrica. 

Segundo LESSA (1975), para que tal meta fosse atingida precisaria da 
ampliação da capacidade instalada de energia elétrica e correspondentes sistemas de 
distribuição, para 5.000.000 KW em 1960, com as obras elevariam em mais de 60% 
a capacidade em 1955. Os objetivos foram atingidos, sendo que a oferta de energia 
tomou-se satisfatória ao longo do programa. Dada a mais elevada relação 
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produto/capital dos projetos de grandes dimensões, o esforço de construção de novas 
hidrelétricas esteve basicamente concentrado em usinas de grande porte 

Um dos principais fatores, que levaram o setor publico a expandir o 
investimento no setor energético, foram os maiores recursos exigidos, os longos 
períodos de conclusão e a básica rentabilidade 

Com a criação da empresa estatal Petrobrás no ano de 1954, a política 
petrolífera, na qual dava conformidade ao processo de substituição de importações 
de combustíveis líquidos, onde foi instalado um parque refinador, na qual previa a 
ampliação da produção nacional de petróleo, onde é de enorme importância o Plano 
de Metas, pois propunha o aumento da capacidade de refino para 308 000 bb d, em 
fins de 1960, e a produção intenta. 100.QOO hh d. 

Alem destas alterações o programa recomendava algumas mudanças 
estruturais na industria carvoeira, pois esta se encontrava em crise, devido a 
dieselização da rede ferroviária, visto que o transporte ferroviário era o maior 
demandante de carvão Entretanto embora o Governo, não ter ampliado a produção 
de carvão para 3 milhões de toneladas em 1960, como estava sugerindo o Plano de 
Metas, contraindo inclusive a produção interna, conseguiram modificar a 
composição interna da demanda de carvão, isto ocorreu devido a construção de 
usinas termelétricas à boca das minas. 

B) Investimentos e prioridades para o setor de transportes 

Segundo LESSA (1975), neste setor, o Plano de Metas procurava ampliar o 
setor de transportes, reestruturando-o. Para que tal reestruturação fosse conseguida, 
previam-se inversões concentradas no reequipamento do sistema ferroviário, na 
ampliação e pavimentação das rodovias e na melhoria dos portos e modernização da 
frota, comercial 

Conforme quadro abaixo, a analise em termos financeiros, da idéia dos 
objetivos traçados para este setor e da pressão que representou o programa setorial 
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QUADRO III - INVESTIMENTO BRUTO EM TRANSPORTES COMO % DO 
PIB PERÍODO -1950/1959 

VEÍCULOS MARÍTIMO AE RO VIÁRIO TOTAL 
ANOS FERROVIAS RODOVIAS INCLUSIVE EXCLUSIVE PORTOS AVIÕES E COM SEM 

AUTOS ALTOS E NAVIOS AEROPORTOS ALTOS ALTOS 
50 54 9,82 1,25 2,00 1,34 0,15 3,13 4,35 3.69 
57/59 1,04 1,74 2,79 100 0,19 0,16 5,88 5,03 

FONTE: Caderno IV - Carlos Lessa -1975. 

O programa de reequipamento ferroviário consistia em que todos os 
recursos do setor fossem impregnados ao sistema já existente buscando com tais 
procedimentos melhorias ao programa ferroviário. Com isso ao plano ferroviário 
propunha-se incorporar 440 locomotivas díesel elétricas, 12.000 vagões, aplicar 
791.000 t de trilhos, 6.770 dormentes e 15 milhões de m3 de pedra de lastro nas 
ferrovias de maior densidade de tráfego, objetivou-se ainda construir 1624 km de 
novas vias, muito importantes, pois fariam a interligação dos sistemas ferroviários 
antigos, dando apoio às economias de exportações. Por mais que se tentou, através 
dessas metas para o setor, não permitiram a correção dos desequilíbrios do setor, e 
não adiantaria o aumento de inversões para solucionar o problema, mas sim, 
necessitaria de algumas modificações prioritárias, na definição da política 
ferroviária. 

Devido à problemas principalmente financeiros de financiamento, as metas 
ferroviárias não foram integralmente cumpridas, principalmente àquelas quanto à 
aquisição de vagões (sendo apenas 7052 até 1960) e na reparação da via. 
Permanente (aproximadamente 80% da meta foi cumprida). Ainda com, a 
dieselização e a melhoria das condições de tráfego, fizeram com que se expandisse 
de 21,7% o volume de carga transportada e de 19% o número de passageiros no 
período 1955/60 enquanto a extensão da rede crescia em tomo de apenas 3,2%, 
como mostra o quadro abaixo): 
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QUADRO IV - INVESTIMENTO EM FERROVIAS - 1952/1961 

ANO EXTENSÃO DA REDE (KM) CARGA TRANSPORTADA (TIKM) PASSAGEIROS 
TRANSPORTADOS (PASSAG/KM) 

1952 37.019 229.257 279.542 
1963 37.032 228839 298:726 
1954 37.190 233.235 319.783 
1955 37.092 258.805 334.851 
1900 37.710 319.114 388.212 
1900 38.287 315000 401.543 
1961 38.185 296:967 441.396 

FONTE: Caderno IV - Carlos Lessa -1915 

Confrontando o setor ferroviário, o qual não obteve resultados satisfatórios, 
com o setor rodoviário que cresceu tanto quantitativamente, quanto 
qualitativamente, sendo prioritário a percepção no que diz respeito às rodovias 
federais e estaduais. A extensão das rodovias aumentou em aproximadamente 
47,7%, enquanto crescia 3 5 1 % a rede pavimentada no período de 1955/56. O Plano 
de Metas, era apenas, propenso as rodovias federais, estabelecendo, com isso, a 
princípio, a construção de 10.000 km de novas rodovias, melhorando em 3 .800 km, 
sendo a pavimentação de 3.000 km. Já em 1957, esses mesmos objetivos, foram 
ainda ampliados, para conseguir atender a construção de 12.000 km e a 
pavimentação de 5.000 km, em final do ano de 1958, o programa obteve seu total 
êxito, permitindo a ampliação da meta de pavimentação para 5800 km. 

Conforme nos mostra o quadro V abaixo, a meta foi totalmente atingida, 
sendo que do período que vai de 1955 a 1961, foram construídos nada menos de que 
12.169 km e pavimentados 7215 km de rodovias federais. 

QUADRO V - EXTENSÃO DA REDE RODOVIÁRIA BRASILEIRA -
1955/1961 

ESPECIFICAÇÃO EXTENSÃO EM 31 - XD (KM) 

1955 1961 
RODOVIAS FEDERAIS 22.250 35.419 
PAVIMENTADAS 2.376 9.591 
NÃO PAVIMENTADAS 19.874 25.828 
RODOVIAS ESTADUAIS 54.048 77293 
PAVIMENTADA 757 4.542 
NÃO PAVIMENTADAS 54.291 72.751 
RODOVIAS MUNICIPAIS 383.416 386838 
TOTAL 459.714 499.550 

FONTE: Caderno IV - Carlos Lessa -1 975 
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Quanto ao transporte marítimo, o Plano de Metas consistiu no aumento de 
investimentos, na frota mercante e na ampliação e equipamento dos portos. No ano 
de 1955, em termos de transportes marítimo, a situação do país era. 

• Quanto a navios com mais de 100 dwt: 
- 315 embarcações com 600 mil dwt; longo curso - 20 com 150 mil; 

petroleiros - 31 com 217 mií, e frota fluvial - 53 embarcações com 23 mil dwt. O 
Plano consistia na maior parte, às frotas de cabotagem e de petroleiros, contudo o 
plano previa, incorporar a eles, respectivamente, 200 e 330 mil dwt. No que diz 
respeito à frota de longo curso, que percentualmente representava 11,2% do total de 
fretes de importação, o Plano previa a incorporação de 30 mil dwt, apesar dos 
investimentos não serem considerados elevadíssimos em relação ao setor 
rodoviário, a participação nacional nos fretes se elevou a 18,7% em 1959. Sendo 
que o programa obteve êxito, quanto à ampliação da frota que obteve praticamente 
total integridade. No período entre 1956 e fins de 60, incorporou-se ao programa 
navios que somando davam 500 mil dwt, 299 mil na frota de petroleiros, 199 mil na 
de navegação de cabotagem, 64 mil na de longo curso e 8 mil dwt na frota fluvial. 

Tais investimentos foram acompanhados por um parcial reaparelhamento 
dos serviços portuários, o qual não seria possível sem investimentos fixos 
quantitativamente, porém o sistema portuário tendeu-se a estagnar-se conforme 
mostra o quadro VI. 

QUADRO VI - ESTRADAS DE EMBARÇAÇÕES - TONELAGEM DE REGISTRO 

BRASIL 
AN< >S NACIONAIS ESTRANGEIROS T( U AI 
1934 
1935 
1937 
1938 
1948 
1949 
1952 
1954 
1965 
1957 
1958 
1900 
1961 

\*.425 
18.592 
20.876 
21.001 
18.374 
17.281 
18.025 
16.728 
14.974 
16.928 
15-647 

26.068 
27.923 
32.594 
36.689 
35.863 
38000 

40.958. 

2.9. 
27.275 
29.164 

258 

47.531 
45.867 
50.040 
51.259 
44.432 
45.204 
50.619 
53.417 
50.837 
55.236 
56.000 
59.294 
60.985 

FONTE Caderno IV - Cartas Lessa - 1975 
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Quanto ao setor aeronáutico, não foram destinados maiores investimentos, 
visto que o setor sempre atendeu as necessidades satisfatoriamente. Sendo que a 
meta compreendia o reequipamento do matéria] de vôo, previa uma expansão de 
uma adequada infra-estrutura de vôo e o estabelecimento no Brasil da indústria 
aeronáutica. A não ser o último item citado, o restante das metas obtiveram 
resultados satisfatórios, conforme nos mostra o quadro VH. 

QUADRO VII - AERONÁUTICA CIVLL - 1951 1960 

ANO 
PERCURSO DAS VIAGENS REALIZADAS 
(í.oooooo KM) 

PASSAGEIROSIKM TRANSPORTADOS 
(I (100000 PASSAG/KM) 

1951 96,1 1.492 
1952 96.6 1 .505 
1953 104,2 1.692 
1954 112,9 1.814 
1955 121,0 1.899 

1959 134,0 2.870 
1960 145.8 3.529 

FONTE. Caderno IV - Cartas Lessa - 1975 

C) Investimentos e prioridades para o setor de Indústrias Intermediárias. 

Este setor compreende o segundo grupo de metas, relativo ao setor de bens 
intermediários, compreende-se aí a expansão das atividades brasileiras e integrando-
se a essas indústrias já existentes novos e sem dúvida importantes indústrias para a 
economia brasileira, onde as indústrias mais destacadas foram a siderurgia e a 
indústria de cimento. 

Segundo LESSA (1975), a expansão siderúrgica foi consideravelmente 
notória, sendo que em 1955, a capacidade operacional da indústria montava 
1.200.000 t de aço bruto em lingotes, com esta produção já se supria em 
aproximadamente 80% o mercado nacional. 

O programa ainda previa uma expansão maior no ramo siderúrgico, como 
por exemplo o aumento para 2.300.000 t em 1960, e também consistia em aumento 
de obras que viessem a permitir atingir 3.500.000 t em 1965. 

Por mais que houvesse este aumento considerável na produção de aço, o 
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intuito maior era garantir o suprimento necessário para atender a demanda interna 
Sintetizando no quadro VIU, notou-se que o volume de importações cresceu um 
pouco no período em questão, mostrando também que o programa de metas teve um 
excelente resultado; no que diz respeito à produção de lingotes, como também a 
produção de laminados, que duplicou a produção de 1955, sendo este o objetivo do 
programa. 

QUADRO VIII - SIDERURGIA - (1000T) - PERÍODO 1956/1961 
ANO AÇO EM LINGOTES LAMINADOS 

PRODUÇÃO NACIONAL IMPORTAÇÃO PRODUÇÃO NACIONAL IMPORTAÇÃO 
1956 1365 339 1074 242 
1957 1470 509 1130 383 
1958 1659 279 1304 205 
1959 1866 651 1492 400 
1960 2279 558 1707 434 
1961 2485 433 1928 331 

FONTE Caderno IV - Carlos Lessa - 1975. 

Com o surgimento do segmento nacional de cimento Portland, atingiu-se 
uma maturidade a partir da segunda guerra mundial. Ainda no período de 1955, 
notou-se que a produção de cimento, sem maiores investimentos, atendia mais ou 
menos 90% do consumo. O Programa de Metas neste setor, foi bem claro no que diz 
respeito, ao aumento da expansão da capacidade produtora de cimento, chegando na 
faixa de 5 milhões de toneladas, ficando o país completamente sem nenhuma 
dependência externa quanto ao suprimento do material em questão, conforme quadro 
IX. 

QUADRO IX - CIMENTO PORTLAND COMUM- (1000T) - PERÍODO 
1951/1962 ANO PRODUÇÃO NACIONAL IMPORTAÇÃO 

1951 1441 394 
1952 1614 638 
1953 2041 812 
1954 2418 982 
1955 2734 332 
1956 3278 242 
1957 3376 31 
1958 3769 09 
1959 3798 00 
1960 4418 29 
1961 4678 00 
1962 5039 00 

FONTE. Caderno IV - Carlos Lessa -19?5 



25 

Além do setor de cimento Portland, alguns outros setores produtores de 
insumos básicos, receberam investimentos através do programa de metas, foram 
eles: 

1) metais não ferrosos 
2) celulose e papel de imprensa 
3) borracha e fertilizantes. 

1 ) Metais não ferrosos. 

Um dos obstáculos encontrados, foi o não conhecimento do solo brasileiro, 
sendo conseguido localizar poucas jazidas comercialmente exploTáveis, com a 
situação da falta de conhecimento, o Brasil não poderia ser auto-suficiente em 
relação a este tipo de produto, a única exceção neste caso foi ao estanho, em que as 
importações obtiveram um percentual em torno de 15% da oferta interna. 

Apesar do quadro estar propicio para um forte investimento o mesmo não 
aconteceu, devido às incertezas, não conseguindo com isto cumprir o total êxito 
nesta meta, porém a expansão foi satisfatória, a exceção neste caso, cuja meta era 
produzir 18 mil t em 1960 obtendo total êxito, como mostra o quadro X. 

QUADRO X - PRODUÇÃO NACIONAL (T) - METAIS NÃO FERROSOS (EM 
TONELADAS) - PERÍODO 1953/1961 

ANO ALUMÍNIO CHUMBO COBRE ESTANHO NÍQUEL ZINCO 
1953 
1954 
1955 1664 4027 399 1203 39 
1956 6278 4543 1349 1568 59 -
1957 8837 7046 1960 1423 68 -
1958 9160 4635 1500 1527 72 -
1959 15187 5526 1800 1530 89 -1960 16573 9976 1212 2330 95 -1961 18467 15257 J659 - 95 -

FONTE: Caderno IV - Carlos Lessa - 1975. 



2) Celulose e papel de imprensa: 

No que diz respeito a meta do papel e celulose, um obstáculo encontrado foi 
que, o papel imprensa (papel jornal) era facilmente importado, sendo concedidas 
facilidades para que tal processo ocorresse Somente em 1957, o governo criou a lei 
de tarifas, onde as condições melhoraram para os produtores internos, foi dado 
subsídios para os agricultores, mesmo com tais medidas, o programa não obteve 
êxito neste segmento, onde estimava-se uma produção em torno de 130 mil 
toneladas em 1 960, chegando a produção efetiva de papel imprensa 50% a menos da 
estimativa, onde a quantidade total do papel atingiu apenas 60 mil toneladas. 

Com relação ao programa de metas na matéria-prima celulose, o êxito foi 
total A meta para o ano de 1960 era produzir 260 mil toneladas, sendo que neste 
mesmo ano a produção efetiva, já tinha ultrapassado a meta, onde encontrou-se uma 
produção de 210 300 t, aumentando consideravelmente no ano seguinte, onde sua 
produção foi de 298.300 toneladas. 

3) Borracha e fertilizantes: 

Outro insumo importante foi a borracha, onde estimava-se a produção em 
1960 de 63 mil toneladas Para que tal meta fosse cumprida, cogitou-se basicamente 
a instalação ate 1961, de uma fábrica de borracha sintética, tendo sua capacidade de 
produção de 40 mil T ano. Somente desta maneira o problema com relação a oferta 
deste insumo seria sanado, obtendo seu total êxito, sendo que já a produção de 
borracha natural se encontrava estagnada Observando que a produção de borracha 
natural decresceu consideravelmente, no período de 1952/1954 a produção foi de 30 
mil t, no período 1958/1960 a produção não passou de 23 mil t. 

A Petrobrás, ficou encarregada com relação à fábrica de borracha sintética, 
que a instalou conjuntamente a uma de suas refinarias, sendo que com tal medida a 
meta seria cumprida dentro do tempo previsto, convém assinalar que no período de 
1959, foi criada sob o controle do governo de Pernambuco, uma sociedade de 
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economia mista, com o único objetivo de construir uma fábrica de borracha 
sintética, ajudando a obter total êxito à meta proposta, com produção de 20 mil 
toneladas. Esta sociedade também propôs projetos de plantação racional de 
seringueiras, onde tentou-se buscar uma solução para a extração da borracha natural, 
sendo isto a longo prazo. 

A meta de fertilizantes, correspondia a uma produção de 120 mil t, em 1960, 
de adubos químicos básicos nitrogenados e fosfatos. Esta meta foi importante visto 
que no ano de 1955 a produção nacional não passava de 5% do consumo de adubos 
nitrogenados e, de 12% ao consumo de fosfatos, estes percentuais crescem 
consideravelmente, passando paTa o período (1960-1961) respectivamente para 2 3 % 
e 58%, vale ainda salientar que havia uma dependência externa neste segmento, 
conforme nos mostra o quadro XI. 

QUADRO XI - CONSUMO APARENTE DE FERTILIZANTES -1950 -1961 
QUANTIDADE EM ELEMENTOS NUTRIENTES 

NlTRlXiENADOS TOSÍATOS POTÁSSIO 
ANOS PROD. IMPORT. 1'OTAI PROD. IMPOK1. TOTAL S 

IMPORT. 
1950 0,75 13.44 14.19 6.1X1 44.84 50.84 23.52 
1951 0,76 17,80 18,56 6,45 67,12 73,57 28.71 
1952 0,83 9,76 10,61 8,44 38.48 46,92 15,35 
1953 0,93 19,65 20,58 8,53 56,28 64,81 31,23 
1954 1,27 16,49 17,76 12,08 6 5 3 1 77.39 28,35 
1955- 1,22 21,79 22,96 23.84 64,73 88.57 49,52 
1956 1,39 28.85 30,24 23,55 70.01 93.56 41,63 
1957 L19 2 7 3 6 2 8 4 6 41,38 7 1 3 1 118,70 00,19 
1958 2,58 38,81 41,40 53,48 89,87 14335 65,08 
1959 10,68 34.11 44,78 68,49 55,52 124,00 57,43 
1960 17,73 51,04 68,77 77,43 54,16 131,00 106.15 
1961 12,02 43,04 56.06 69,77 49.00 118,77 70,73 

FONTE: Caderno IV - Cartas. Lessa - 1975. 

D) Indústrias Produtoras de Equipamentos 

As metas neste setor abrangem as indústrias automobilísticas, de construção 
naval e de material elétrico. 

Vale salientar porém, que só ocorreu a instalação de industrias no Brasil, 
porque houve um melhoramento no setor de transportes de cargas. 

A indústria automobilística alcançou índices de nacionalização de peças em 
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torno de 90% conforme quadro XII, pois na medida que se aumentava o número de 
veículos produzidos no país, aumentava-se proporcionalmente as indústrias de 
autopeças. Para se ter idéia, em 1955, umas setecentas fábricas de autopeças, ou 
seja, mecânica, já estavam instaladas no Brasil, em 1960 subiu para 1200 indústrias 
mecânicas. Em termos numéricos, a indústria mecânica, em seu bojo total 
representava a quantia de 117,1 milhões de dó/ares até o ano de 1956, aumentando 
esta cifra no período de 1955/60 para 161,10 milhões de dólares. Sendo que 
dificilmente a frota de caminhões poderia ter aumentado, uma vez que, o setor 
externo estava estrangulado, porém a mudança ocorreu com a instalação de 
montadoras no país, invertendo o quadro de estrangulamento externo. 

A indústria automobilística, foi um dos mais importantes, pontos do Plano 
de Metas, pois foi o que realmente alavancou e deu início à industrialização 
brasileira. 

Com relação a meta automobilística foi produzida um duplo impacto, por 
um lado era a produção de automóveis e, por outro a nacionalização de peças. 
Conforme mostra o quadro XII, previa-se a fabricação de 347.700 veículos, isto no 
período de 1957/1960, levou esta indústria a atingir um índice de nacionalização de 
peças de 90%. 

QUADRO XII - METAS DA PRODUÇÃO EFETIVA DA INDÚSTRIA 
AUTOMOBILÍSTICA PARA O PERÍODO DE 1957/1960 

ESPECIFICAÇÃO META PRODUÇÃO EFETIVA 
CAMINHÕES EONIBUS 170.8 154.7 
JIPES 66^ 61,3-
UTILITÁRIOS 52,6 53,2 
AUTOMÓVEIS 58.0 52.0 
TOTAL 347,7 321,2 

ESPECIFICAÇÃO PREVISTOS PARA 1960 ALCANÇADOS EM 30/06/62 
AUTOMÓVEIS 95% 8 9 3 % 
CAMINHÕES LEVES - -
CAMINHÕES MÉDIOS 90% 93,0% 
CAMINHÕES PESADOS - -
ÔNIBUS - 86,4% 
UTILITÁRIOS 90% 9 4 3 % 
JIPES 95% 90,9% 

FONTE: Caderno IV - Carlos Lessa - 1975 
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O montante de investimentos necessários para que a meta fosse cumprida, 
foi avaliado com base nos projetos aprovados pela GEIA (Grupo Executivo da 
Indústria Automobilística), onde alcançavam a cifra de US$ 332,4 milhões. 

Como pode ser observado no quadro XII, a meta tanto para produção como 
para a nacionalização foi quase que totalmente atingida. 

Para LESSA (1975), o GEIA aprovou ainda projetos quanto à fabricação de 
tratores, tendo como prioritários os tratores leves e médios, sendo a meta da 
produção de 31 mil unidades nos dois anos de implantação da indústria, que ocorreu 
a partir de 1960. Tendo como índice inicial de nacionalização de 70% devendo 
atingir em 1962-95%. Mas conforme no quadro XIII, os Tesuhados ficaram longe de 
ser o que se esperava. 

QUADRO XIII - PRODUÇÃO DE TRATORES (UNIDADES) - PERÍODO 
1960/1962 

ANO LEVES MÉDIOS PESADOS TOTAL 
1996 - 37 - 37 
1961 25 1573 80 1678 
196T 436 1815 280 2540 

FONTE: Caderno IV - Carlos Lessa - 1975 

No que diz respeito, ao âmbito de construção naval, o Plano de Metas foi 
bem modesto, em comparação ao transporte rodoviário. A semelhança em termos do 
Plano de Metas, com relação ao transporte rodoviário e marítimo foi a 
nacionalização, sendo que até 1955, a indústria naval era insignificante, os poucos 
estaleiros eram apenas capazes de produzir pequenas embarcações, bem como 
poucos reparos. 

A meta para este setor, seria a criação de 02 novos estaleiros, adequados a 
produção de grandes unidades, e o reaparelhamento dos estaleiros que já existiam, 
que eram ao total de 14, tendo como objetivo dotar o país de uma capacidade total 
nominal de 130 mil dwt/ano, que foi ampliada posteriormente para 160 mil dwt/ano. 
A meta previa também a construção de 03 diques secos para navios de até 35 mil, 10 
mil e 5 mil dwt, sendo seu custo avaliado em torno de US$ 8,6 milhões. 

Semelhante ao GEIA, a indústria naval contava com o Grupo Executivo da 
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Industria Naval, que posteriormente transformou-se em Conselho Coordenador da 
Indústria de Construção Naval, tal órgão aprovou 12 projetos, dois com relação a 
construção de dois estaleiros, com capacidade de 60 mil dwt/ano e 40 dwt/ano 
respectivamente 

O total de projetos ate o ano de 1960 correspondeu, nada mais nada menos, 
que uma capacidade nomina/ de 158 mi/ dw t/ano. 

Em 1960, um navio de 1550 dwt foi lançado ao mar, os índices em relação 
a nacionalização da fabricação em 1963, alcançados pelos 03 principais estaleiros 
superaram 50% e, em muitos outros casos atingiram 90%, tendo como excessão as 
peças de maquinas, eixo, helice, mancais e engrenagens. 

Com relação a produção de bens de capital, a última meta teria como 
objetivo a implantação da indústria mecânica e, a de material elétrico pesado O pais 
não contava com indústrias significantes ate o período de 1955, sendo que a 
produção era basicamente de aparelhos eletrodomésticos, equipamentos leves, 
pequenos geradores, motores, outras máquinas e equipamentos de pequeno porte 

Tal situação foi modificada, uma vez que o país visava uma política a 
integrar verticalmente o parque industrial brasileiro 

Um ponto de atenção neste setor, é que o Plano não quantificou os objetivos 
a atingir, como fez nas metas anteriores, o Plano simplesmente programou a 
construção e ampliação da industria mecânica pesada, de material elétrico e 
máquinas operatrizes. No período de 1955/60 a produção de maquinas e 
equipamentos cresceram em tomo de 100%. e a de material elétrico pesado em 
aproximadamente 200%, diminuindo com isso a importação de produtos 

Como numa economia subdesenvolvida é difícil saber a dimensão do 
mercado, a implantação e instalação dessas indústrias orientou-se na oferta global, 
visto que o consumo/aproveitamento de geradores, motores elétricos e fornos, são 
utilizados em iodo mundo, a depender da indústria em que esses equipamentos 
sejam úteis, porem a fabricação de tipos mais especializados tomou-se quase 
inoperante, devido às dificuldades do setor 

Outro dado difícil de se obter, foi com relação a quantificação da capacidade 
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instalada, devido a grande flexibilidade nas linhas de produção 

E) Construção de Brasília 

A construção de Brasília, foi acima de tudo, uma promoção política, havia a 
necessidade de integrar o setoT de construção civil à realidade da época, uma vez que 
a nova capital ficaria no centro do Brasil - significou também uma ampliação do 
espaço econômico, devido às interligações do sistema ferroviário, diminuindo 
quilometragem entre os territórios nacionais, como pode ser constatado no quadro 
XIV. 

QUADRO XIV- DISTÂNCIAS ENTRE AS CIDADES E A NOVA CAPITAL 
BRASILEIRA - 1956/1960 

RODOVIA EXTENSÃO EM KM 
BELO HORIZONTE - BRASÍLIA 700 
GOIÂNIA - BRASÍLIA 200 
BELÉM - BRASÍLIA 2000 
FORTALEZA - BRASÍLIA 1.500 
ACRE - BRASÍLIA 2.500 

FONTE: Caderno IV - Carlos Lessa -1975 

A construção de Brasília mobilizou de 2 % a 3 % o PIB do período. 
Como se pode observar no quadro XV, o maior investimento era novamente 

do Estado, sendo que a iniciativa privada mobilizou apenas, uma parte muito 
pequena em relação ao montante de investimentos total. 

QUADRO XV - CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA - 1957/1962 

DESPESAS CORRENTES NO PERÍODO DE 1957 AO 1° SEMESTRE/62 - INCLUSIVE EM MILHÕES DE U$ 

SETOR PÚBLICO USS 2705.32 BILHÕES 
SETOR PRIVADO US$ 194.63 BILHÕES 
FONTE: Caderno IV - Carlos Lessa -1975 
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Porém a nova capital contou com dados significativos, como por exemplo, 
no que diz respeito à população que, foi estimada paia o ano de 1962 em tomo de 
200 mil habitantes, os prédios de alvenaria em torno de 5114, em construção na 
época 144; potência instalada de 16000 KW; 111 Km de vias pavimentadas, e 5750 
aparelhos telefônicos instalados. 

F) Outras metas 

Incluiu-se em outras metas setores que não obtiveram um volume de 
investimentos em relação à outros setores como. energia e transportes. 

Um dos setores incluídos em outras metas, foi o de alimentação, que não 
teve nada haver com o programa agrícola. O Objetivo não era diretamente à 
ampliação da produção, salvo o trigo, porém a meta foi fracassada, uma vez que a 
produção decaiu no período de 1955 à 1960, 871 mil te 370 mil t respectivamente, 
quando a meta para estes anos seriam de 1 500.000 t 

Uma das soluções seria a mecanização da produção e, também uma 
expansão dos serviços de comercialização, porém apesar das tentativas para a 
melhoria do setor, as mesmas tomaram-se insignificantes devido â ampla extensão 
do território agrícola brasileiro. 

O suprimento da demanda de carnes, foi parcialmente solucionado com 
apenas uma meta de matadouros industriais, que além de simples, não foi cumprida 
na integra, ficando a situação conforme observa-se no quadro XVI. 

QUADRO XVI - MATADOUROS INDUSTRIAIS - CAPACIDADE DE ABATE 
DIÁRIO PROGRAMADA E REALIZADA N O PERÍODO 1956/60. 

PROGRAMADA REALIZADA 
BOVINOS 
SUÍNOS 

2.750 
1.100 

2.200 
700 

TOTAL 3.850 2.900 

FONTE: Caderno IV - Carlos Lessa - 1975. 
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O abate de aves em 1955 era de 15.300 cabeças, subindo pouco durante 
cinco anos, onde passou a abater apenas 18.200 cabeças. As metas quanto a 
comercialização também não foram cumpridas, sendo que a meta com relação a 
investimentos em frigoríficos e armazéns foi um completo fracasso, como observa 
se no quadro XVII. 

QUADRO XVII - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO DO 
PERÍODO 1956 - UNIDADE (T) 

AUMENTO PREVISTO DA CAPACIDADE ESTÁTICA AUMENTO EFETIVO 
ARMAZÉNS E SILOS 
ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS 800.000 

45.000 
569.233 

8.014 
FONTE: Caderno IV - Cartas Lessa -1975. 

Outro tópico importante a ser revisado é que houve uma considerável 
expansão das exportações de minério de ferro, paTa um meTcado internacional 
disposto a consumir. Sendo através desta demanda externa que se fixou uma meta 
para elevar a capacidade de exportar para 8 milhões de toneladas, sendo que 2. 
565.000 t já eram destinados à exportação, no ano de 1955, tendo como arrecadação 
em dólar de US$ 30 milhões. 

Porém onde mais se obteve resultados satisfatórios foi no setor de 
transporte, embarque, onde o Estado destinou maior controle acionário nessas 
empresas, ou seja, 7 5 % da expansão das fábricas ficaram sob responsabilidade 
estatal, onde a meta foi cumprida em 6 5 % , o volume exportado foi em torno de 5 
milhões 220 mil t no ano de 1960, tendo como arrecadação em dólar de US$ 53,6 
milhões. 
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3 O REFLEXO DO PLANO 

O Plano de Metas deu ênfase concreta ao desenvolvimento promulgado por 
J K . 

O rápido crescimento teve seus custos repercutidos ate o presente momento, 
uma vez que o crescimento econômico trouxe agravantes no que diz respeito à 
dívida externa e interna 

Analisando rapidamente os antecedentes observou-se que, com o término da 
2:' guerra mundial houve uma mudança no setor internacional, que acarretaram 
conseqüências para os países da América Latina, pois a maioria dos produtos desses 
países, era agrícola e manufaturada, com o fechamento da economia internacional 
houve uma diminuição na pauta de exportações. 

Devido a esse fechamento econômico internacional, o Brasil perdeu as 
vantagens comparativas, que era o domínio da atividade agrícola, em maioria 
exportada, para outros países como Estados Unidos 

A industrialização seria o único caminho para chegar ao desenvolvimento e 
poder resgatar o tempo perdido em relação aos países desenvolvidos, este 
desenvolvimentismo foi concretizado através do Plano de Metas e coube ao Estado 
tomar a frente deste projeto. 

As multinacionais com o apoio do Estado começaram a instalar-se no Brasil. 
Órgãos do Estado como BADEP, foram responsáveis em repassar recursos 

financeiros para a indústria 
O setor mais privilegiado foi o automobilístico, onde muitas montadoras 

vieram a instalar-se no pais, devido ao grande número de consumidores, assim como 
isenções tributárias por parte do governo 

O Estado buscava a industrialização a qualquer custo, e um dos mecanismos 
deixados como herança do desenvolvimentismo foi a inflação e o custo social 

Segundo FERRAZ (1995), como na maioria dos países industrializados 
houve uma diminuição das exportações, uma vez que a maioria desses países 
operava também para atender o seu mercado interno e poder se reconstruir após o 
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término da 2a guerra. Devido a grande dificuldade de se importar insumos básicos, o 
Brasil com o governo de JK.decide fabricar aqui mesmo os produtos que antes eram 
importados, havendo um modelo de substituição de importações. 

Fazendo uma constatação observa-se que o modelo adotado em J K. 
consistia em: 

- Economia voltada para dentro, ou seja, atender o consumo interno, pois o 
PIB teve uma taxa média de crescimento entre o período de (1957-1962) de 
7%. 

- O Estado é o financiador e o interventor na economia, onde ele (o Estado) 
passa a direcionar a economia e os setores privilegiados. 

- A criação de Estatais, onde o Estado buscava depender cada vez menos de 
importações, onde eíe (o Estado) veio a fabricar esses produtos. 

Este era o modelo de crescimento econômico que teve ramificações como o 
II PND, visto que foi o 2 o Plano Nacional de Desenvolvimento e que perdurou até o 
final dos anos 70, logo após a situação do Brasil ficou difícil devido à variáveis 
externas Buscando resgatar o por que da situação na década de 80, ser considerada 
por muitos economistas como a década perdida, é necessário analisar os 
condicionantes que levaram ao esgotamento do modelo de substituição de 
importações. 

No começo do plano de Metas em J K, optou-se pelo modelo de substituição 
de importações, dada a fase de estrangulamento que se encontrava o setor externo. 
Os investimentos foram maciços em máquinas e equipamentos, para mudar o perfil 
produtivo no país no começo do governo J K Porém foi nesse período, (1956-1964) 
que o país ficou complemente dependente do setor externo em termos de 
financiamentos, ou seja, recursos financeiros 

Um dos agravantes da situação brasileira, com relação a crescente dívida 
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externa foi a mudança bancaria internacional. Ao final dos anos 60, o papel dos 
bancos comerciais começou a mudar, obtendo uma rápida expansão, caracterizando 
como exemplo o "Regulamento Q" nos Estados Unidos, que limitava as taxas de 
juros pagas em depósito a curto prazo 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO MODELO DE DESENVOLVIMENTO 
ADOTADO NO PERÍODO J.K. ATÉ O FINAL DOS ANOS 70. 

Porem apesar do Brasil estar vivendo o milagre econômico, no período de 
dezembro de 1967 e o finai de Í973, a divida externa bruta cresceu 283% passando 
de US$ 3 bilhões para 12 bilhões de dólares em 1973. 

Os petrodólares tornam-se alvos fáceis dos bancos privados que 
transformam-se em credores mundiais Na década de setenta notou-se a inter 
regionalização bancária, captando recursos de Hong Hong Panamá, além de Londres 
e Nova Yorque, onde o mercado é eficiente devido aos depósitos interbancários, a 
criação de uma cadeia como esta custam para serem retroalimentadas, dando os 
mesmos repassados para os tomadores finais. O sistema concebido e acelerado, 
expandindo e amplificando simetricamente o sistema O essencial de uma 
intermediação financeira é compatibilizar ao máximo os interesses dos aplicadores e 
tomadores de recursos. A liquidez passa a ser um fator importantíssimo para 
operações assim como aplicações e resgates de curto prazo 

Os bancos privados encontram nos países em desenvolvimento sua clientela 
em potencial, uma vez que já estavam endividados, precisariam de novos 
empréstimos para saldar juros e amortizações e também investir em áreas mais 
necessitadas, sendo os bancos privados considerados como nova fonte de 
financiamento, contribuindo para o endividamento externo dos países da América 
Latina, onde no período seguinte medidas para a obtenção de superavits seriam 
tomadas 

Segundo LANGON1 (1985), antes do 2o choque do petróleo, os 
empréstimos eram facilmente obtidos, não havia necessidade de apresentar novos 
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projetos para a liberação dos mesmos, o que serviu para o Brasil acumular divisas 
Porém com o 2o choque do petróleo, em 1979 houve a inversão da situação, e o pais 
começaria a sofrer conseqüências. 

Com restrições internacionais o país perdeu um pouco o seu ritmo de 
crescimento. Observou-se que no período de 1979, o país possuía um déficit na 
balança comercial em tomo de 4 ,3% do PÍB, conforme Carlos Langoni. Os bancos 
americanos estavam em uma situação difícil uma vez que já não dispunham de 
recursos financeiros para empréstimos, por que suas reservas estavam quase a zero 
devido a constantes empréstimos e as alterações de, moeda com os petrodolares, 
nota-se aí também o aumento da taxa de juros pagos pelos empréstimos. Os bancos 
americanos tiveram que impor aos países em desenvolvimento, que recorressem ao 
FMI para analisar a possibilidade de empréstimos externos. O Brasil recorreu então 
ao FMI para a liberação de novos recursos, para que o país pudesse retomar o 
crescimento econômico. 

Como os bancos americanos fizeram empréstimos a quase todas as nações 
da América Latina, o seu saldo no final dos anos 70, era negativo, ou seja, os bancos 
emprestaram mais do que receberam de juros e amortizações de dividas, os juros 
aumentaram consideravelmente ao final dos anos 70 devido ao 2n choque do 
petróleo, ficando em tomo de 14% a.a. sendo os Índices anteriores em 4 % a.a, 
dificultando ainda mais a situação da América Latina, Além do que: 

"O Banco Central Americano decidiu utilizar intensamente a restrição monetária como 
instrumento de combate á inflação que também ameaçava os paises industrializados. A 
combinação entre aperto monetário e expansão fiscal levou inevitavelmente, a rápida 
aceleração das taxas de juros". (LANGONI. 1985). 

Para que o Brasil pudesse pagar então os juros e amortizações da dívida, 
novos empréstimos foram feitos, sendo esses empréstimos destinados ao pagamento 
de juros e não investimentos para o país. O que se observa nesta Unha de raciocínio é 
um endividamento juntamente com recessão econômica complicando ainda mais a 
situação 
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3.2 O BRASIL NA DÉCADA DE 80 

O Brasil passa pela década de 80 aniquilando tudo o que se tinha conseguido 
em termos de industrialização. O pais não obteve investimentos significativos neste 
período. O que houve foi um resquício de investimentos oriundos do 11 PND e 
concretizado na década de 80. Há autores que divergem quanto ao fim do modelo de 
substituição de importações, uns acham que foi ao final da década de 70, outros 
acham que foi no ano de 1986. Porém na década de 80, o que houve foi a finalização 
de medidas tomadas na década de 70, como a usina de Itaipu, que não levaria menos 
de 03 anos para sua implantação e, assim também com outros investimentos, sendo 
que na década de 80, não foi concretizado novos investimentos significativos no 
parque industrial. 

Conforme palestra em 1984 Delfim Netto, incentivou as exportações 
desvalorizando o câmbio, sendo sua única forma de ajustamento do déficit na 
balança de pagamentos. Com estas medidas as industrias passavam a exportar mais, 
gerando superávit na balança de pagamentos 

Segundo LUCAS (J987, p 70) "E certo que o drive exportador que iniciou a 
retomada em 84 beneficiou-se dos instrumentos de incentivos existentes, mas este 
foi um movimento não planejado." 

Contestando o que o autor descreveu, as medidas tomadas por Delfim Netto, 
foram planejadas, elas aconteceram num período recessivo da economia.com uma 
dívida externa alta e uma dívida interna crescente. A desvalorização cambial e o 
fechamento do país na década de 80 foram planejadas pelo Estado, como única 
forma de gerar superávit na balança de pagamentos. 

O Brasil passou a década de 80 fechada para os acontecimentos mundiais, 
nos países como Japão, Alemanha e Estados Unidos, os novos paradigmas de 
produção estavam sendo implantados 
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A crise da dívida externa e a participação relativa do setor publico na divida 
externa bruta levavam a chamada ciranda financeira. A esse respeito Souza diz 

A dinâmica do endividamento público constitui-se entretanto na maior fonte de 
alimentação do circulo "déficil-dívida" A chamada "ciranda financeira"- extremamente 
importante no caso brasileiro - significava que o Estado passava a ser o grande garantidor 
de um processo de especulação baseado em lilulos públicos de alta rentabilidade, liquide/ 
c segurança, todas ao mesmo tempo. As taxas de juros foram mantidas sempre elevadas e 
positivas (para evitar a fuga de capitais e continuar atraindo investimentos, compensando 
folgamenle a aceleração da inflação. (SOUZA. 1989. p.')5) 

Apesar de o Brasil ter possuído uma economia fechada nos anos 80, a 
intenção de Delfim Netto (Ministro chefe da Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República) conforme palestra na Escola superior da guerra em 1984, 
no começo dos anos 80, foi o crescimento econômico, abaixo algumas medidas 
tomadas no começo da década de 80 

- Mudança na matriz energética; 
- Controle dos desequilíbrios energéticos, 
- Mudança no perfil produtivo, 
- Déficit na balança de pagamentos; 

Com as importâncias de cada medida, a matriz energética, foi devido ao 
«rande volume importado pelo Brasil de energia e petróleo, onde em 1979 o Brasil 
importava 80% da energia consumida e produzia no mesmo período não mais de 160 
mil barris de petróleo, com tal medida o Brasil dependeria menos das importações e 
conseguiria alavancar novos investimentos, sendo que esses índices anteriores 
passaram respectivamente no período de 1984 para 40% de energia importada e a 
produção de petróleo em tomo de 500 mil barris. 

Para arrecadar recursos, o Estado optou pela emissão de títulos públicos, 
agravando com isso a divida interna 
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Delfim Netto propôs realmente uma forma para se chegar ao crescimento 
econômico e fazer uma po.ítica desenvolvimentista, sendo o fato real a geração a 
qualquer custo de excedentes monetários, para liquidar o problema do déficit nas 
contas correntes. 

Porem a política adotada por Delfim, que era a geração de saldos 
excedentes, não foi em momento algum desenvolvimentista, pois exigia controles 
rígidos de preços e câmbio, direcionando também crédito e juros 

O objetivo era segurar a inflação e conter o desequilíbrio externo. Algumas 
conseqüências foram diagnosticadas conforme abaixo: 

1) O déficit fiscal ampliou-se com a defasagem de preços e tarifas publicas; 

2) O nível de endividamento externo elevou-se devido aos maiores encargos 
financeiros. 

No ano de 1983 houve uma mudança na economia, onde foi constatados o 
aumento de impostos, corte nos gastos públicos e desvalorização do câmbio, o 
resultado apesar da recessão foi satisfatório, ficando o Brasil com um superávit nas 
contas externas, sendo que a situação volta a piorar nos anos seguintes, pedindo 
moratória em 1987. 

Com o constante déficit na balança de pagamentos, o Estado passa a ser o 
percursor da dívida 

Delfim Netto, através de reduções de importações e também com a 
economia fechada, conseguiu gerar superávit na balança comercial 

Para conseguir chegar a gerar os superavits na balança comercial, não era só 
mudar a matriz energética e conter os desequilíbrios internos, era necessário acima 
de tudo, aumentar as exportações, e o aumento das exportações deveu-se as 
desvalorizações cambiais, e incentivos nos produtos agrícolas. 
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Devido a crise do começo dos anos 80, Delfim Netto priorizou justamente 
os setores agrícolas. Onde o Slogan que ficou conhecido foi. 

"Plante que o João garante". 
Esta foi uma forma de incentivo por parte do Estado, para que o pais 

produzisse cada vez mais. Esta meta encontrou muita resistência pelos economistas 
ortodoxos, que criticaram a maneira com que Delfim estava conduzindo o país, 
segundo eles o aumento em superávits na balança comercial, priorizando setores 
agrícolas, seriam limitados. 

Diante de tais fatos, seria incoerente como afirma Luis Paulo V Lucas, que 
todos os acontecimentos da década de 80, não foram planejados Foram planejados 
sim, onde tudo o que foi feito, foi para gerar superávits, e não almejar o crescimento 
econômico ( BNDES - Mimeografado - 1987). 

3.3 COMPARAÇÃO ENTRE O MODELO NACIONAL 
DESENVOLVIMENTISTA DE J.K. E A DÉCADA DE 80. 

O Brasil encontrava-se completamente desorientado no começo dos anos 80, 
devido principalmente as variáveis extemas, como o 2° choque do petróleo, que 
devido a alterações de moeda, como petrodólares, trouxeram conseqüências para 
todos os países que importavam petróleo Basicamente o Brasil viveu uma década 80 
sem modelo algum, tentando apenas se adaptar com as alterações externas 

O Estado perdeu sua hegemonia em termos de planejamentos, não houveram 
critérios e prioridades para setores estratégicos, o único setor estratégico considerado 
por Delfim Netto foi o agrícola Porém o planejamento econômico se faz necessário, 
uma vez que: 

- O planejamento econômico reorienta a economia para setores estratégicos, 
como foi feito no governo de J. K com o Plano de Metas, onde o direcionamento de 
recursos para regiões mais carentes se faz presente 

Dentro do contexto de planejamento, o Estado possui dois instrumentos para 
orientar a economia 
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- O Estado cria empresas, cuja setores são de baixa rentabilidade e não 
atraem com isso investimentos externos, sendo que ele (Estado) passa a ser o 
produtor. 

- O Estado passa a direcionar a acumulação para determinados setores 
estratégicos, onde o capital seria completamente móvel, movimentando-se de um 
setor para outro, indo para o mercado que apresentasse melhor retorno. 

Porém na década de 80, o Estado perdeu a hegemonia de planejar e 
reorientar a economia. 

- O Estado encontrava-se completamente endividado, onde a agricultura foi 
considerada como o estopim para a geTação de supeTavits comerciais. 

Uma das conseqüências foi que a indústria ficou sucateada durante uma 
década, porque as desvalorizações que houveram, aumentaram as exportações 
industriais, conforme quadro XVIII 

QUADRO XVIII BALANÇO EM CONTAS CORRENTES 
1982 1983 1984 

Balança Comercial 

1. Exportação 20.175 21.899 24.600 

2. Importação 19.395 15.429 15.500 

Saldo 780 6.470 9.100 

FONTE: Palestra - Delfim Netto -1984 

A economia se fechou, as importações sofreram interrupções, o Estado 
endividado emite títulos, aumentando a taxa de juros. A indústria não investia em 
produção e em equipamentos, investia no mercado financeiro, que era considerado 
mais atrativo, pois os juros pagos nas aplicações eram de curto prazo e altos, o que 
atraia uma grande massa de pessoas/empresários disposta a investir no mercado 
especulativo, basicamente deixou-se de teT a Telação capital/investimento, como no 
governo de J K, para ter a relação capital-capital, baseado no mercado financeiro, 
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que ocorreu no governo de João Batista de Oliveira Figueiredo 
Comparando J K e Figueiredo constatou-se que. - no governo de J K, vários 

foram os setores em que houveram investimentos, como rodoviário e industria 
automobilística, já na década de 80, não houveram investimentos. 

- O modelo proposto por J K foi o de crescimento econômico, na década de 
80 o intuito maior foi a geração de superávits comerciais a qualquer custo 

J K investiu em infra-estrutura básica, como estradas de rodagens, em 
Figueiredo poucos foram os investimentos em infra-estrutura. 

A economia fechada, a falta de estrutura interna, e o difícil acesso à 
tecnologia, durou durante 10 anos, por isso o período de 80 foi considerada como a 
década perdida, onde os Planos de governo no período, foram ineficientes e também 
incapazes de reestruturar a economia brasileira 

O modelo de J K, perdurou até o final dos anos 70, sendo significativos os 
critérios e prioridades para a economia, onde o Estado era provedor de todo o 
crescimento econômico Porém nos anos 80, o Estado não tem mais esse papel, ele 
(o Estado) apenas controla uma situação, que conforme descrito anteriormente, não 
houveram investimentos, não houve acesso à tecnologia, e os produtos brasileiros 
eram totalmente desqualificados para o consumo e a economia era fechada, os 
produtos eram colocados no mercado e a população os consumia devido à falta de 
opções, por isso a qualidade não era fator de importância para a indústria 

Enquanto o Brasil fechava sua economia, países como Japão e Estados 
Unidos, colocam em prática novos paradigmas produtivos, colocando no mercado 
produtos com mais tecnologia e competitivos 

3.4 A HERANÇA DA CRISE ECONÔMICA E O CONTEXTO DA 
INDÚSTRIA NO INICIO DOS ANOS 90. 

Logo após a conclusão do fim do modelo de substituição de importação, 
notou-se uma deficiente integração com o meTcado internacional, alem da limitada 
capacitação das empresas nacionais em desenvolver novos processos e produtos. 
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foram elementos que desestabilizaram o processo de industrialização brasileira 
A esse respeito Ferraz diz. ".. com o inicio dos anos 80 vieram dez anos de 

instabilidade e estagnação que conduziram ao atraso relativo da industria brasileira 
Ao mesmo tempo em que a indústria mundial passava por um processo de intensa 
transformação, o investimento produtivo no pais se contraria" (FERRAZ, 1995) 

Porem as industrias adotaram neste período (1980) estratégias de 
sobrevivèncias e esta nova fase de transição para um novo paradigma tende a ser de 
forma desigual entre setores e empresas, deixando grandes espaços em termos de 
competitividade de produtos nacionais perante aos produtos internacionais Alem de 
que o Estado na década de 80 devido a aha inflacionária, estagnação da industria 
brasileira bem como a crise do setor público acabaram por determinar a 
deteriorizaçào do pais em termos de competitividade da indústria nacional Sendo 
que o Estado perdeu a hegemonia em caráter primordial de intervenção em políticos 
fiscais, industriais e tecnológicas ativas, bem como nota-se a dificuldade de 
expansão e até manutenção aos setores de infra-estruturas como energia, transportes 
e telecomunicações, estão comprometidas devido ao colapso da capacidade de 
investimento publico 

Conforme Ferraz. 

Finalmente, esse quadro de estagnação econômica, aceleração inflacionária e 
desorganização do selor público leve também impactos desfavoráveis sobre os 
determinantes sociais da competitividade, principalmente no que diz respeito a educação c 
qualificação de mão-de-obra e aos padrões de vida da grande maioria dos consumidores. 
(FERRAZ. 1995) 

Cabe salientar que no período entre 1986 e 1994 foram implementados pelos 
menos seis planos anti-inflacionários, pois a inflação toma-se inviabiiizadora do 
processo de produção de médio e longo prazo, encurtando o processo decisorio entre 
os agentes econômicos, pois abriga-se na verdade a trabalhar em menores prazos, 
desorganizando também os investimentos Dentro de todos os planos implementados 
entre 1986 e 1994, o único de caráter regulatório das funções produtivas com 
aumento da confiabilidade em termos de moeda foi o Plano Real, dentro deste 
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contexto de maior credibilidade no país e na moeda é que a economia brasileira 
procurou se inserir dentro de uma nova OTdem econômica em termos de indústria 
nacional e competitividade. 

3.4.1 O Contexto da Indústria 

A indústria não obteve um resultado satisfatório na década de 80 e início dos 
anos 90, sendo um período maTcado poT gTande instabilidade da economia brasileira, 
pois os investimentos decaíram consideravelmente conforme quadro XIX 

QUADRO XIX EVOLUÇÃO DO PRODUTO E DO INVESTIMENTO BRUTO 

AN() PIB 
(USS BILHÕES 

TAXA DE 
VARIAÇÃO ANUAL % 

PIB 
PERCAPTTA (USS) 

TAXA DE 
INVESTIMENTO % 

1980 375 9.2 3157 22,8 
1981 358 -4,5 2958 20.9 
1982 359 0,3 2916 19,4 
1983 347 -3,3 2761 16,9 
1984 365 5,2 2X52 16,2 
1985 394 7,9 3019 16,3 
1986 424 7,6 3187 18,7 
1987 439 3,5 3239 17.8 
1988 439 0.0 3174 17.0 
1989 453 3.2 3217 16.5 

1990 433 -4A 3017 15.8 

A década de 80, foi marcada pelas desvalorizações cambiais por envolver 
dois determinantes empresariais no que diz à produção. Dentro da monotonia do 
mercado financeiro muitas empresas engajaram-se nas aplicações pois rendiam 
ganhos satisfatórios. Outros segmentos como os ramos de calçados optaram pelas 
exportações devido a incentivos à exportação aumentaram seus ganhos e procuram 
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se qualificar um pouco mais em relação a outras indústrias 
Dentro deste contexto a indústria brasileira tenta readequar-se a nova 

realidade empregnada a partir de 1087 com a abertura comercial as importações 
sinalizada pela revisão tarifária de 1987. 

Novas formas de gestão estão sendo implementadas, assim como revisões 
nos custos, pela diminuição de despesas administrativas e enxugamento de pessoal, 
começam a predominar na indústria brasileira, porém nem todo as industrias estão 
integralizadas com a economia internacional, sendo poucas ainda as empresas que 
investem em treinamentos e qualificação de pessoal. 

3.5 O BRASIL NA DÉCADA DE 90. 

O pais entrou na década de 90, completamente despreparado para enfrentar 
o mercado externo 

A inserção do Brasil dentro de um novo paradigma de produção torna-se 
difícil devido a década de 80 

O novo paradigma produtivo em contexto é o toyotismo, uma das 
sistematizações de métodos de alta performance, as empresas aplicam tecnologias 
baseadas na microeletrònica. tendo um ambiente de cooperação intra-empresas e 
inter -empresas 

O modelo de auto gestão presentes na maioria dos paises desenvolvidos, 
como Japão e EUA, adotam características essenciais para o seu desenvolvimento, 
porém como a maioria dos países da A L (América Latina) estão em fase de 
recuperação depois da década de 80, percebeu-se a dificuldade desses países 
acompanharem o ritmo industrial dos países desenvolvidos. 

Segundo FERRAZ (1995), o modelo Japonês (toyotismo), possui algumas 
características que serão abaixo analisados obtendo seu completo êxito 

1) Reformas estruturais, logo após a guerra da Coréia (1951-53). criaram as 
bases para a implantação do modelo produtivo. 
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2) O Estado marcando presença permanente, planejando, orientando e 
coordenando as empresas privadas em seus investimentos, foi uma forma 
significativa de êxitos para as industrias. Através de estudos, na elaboração 
de diretrizes setoriais, concessão de financiamentos com redução da taxa de 
juros, apoio ao desenvolvimento tecnológico, protecionismo, apoio aos 
setores mais frágeis da economia. Estas medidas marcam a presença de 
Estado eficiente com a economia japonesa. 

Apesar da década de 80, o Brasil possui a 10a economia mundial onde detém 
a melhor estrutura dentre os países subdesenvolvidos, porém possui deficiências 
diante da economia globalizada conforme abaixo. 

a) Na dimensão estrutural da industria: 
- elevada heterogeneidade intra-seforial, fragilizada das articulações 

verticais e horizontais inter e intra-setores, baixo grau de difusão de normas técnicas 
e de tecnologia industrial básica, insuficiência de escala e de especialização 

b) Nas condições da oferta doméstica, concorrência predatória via. 
informatização das atividades das PMES (pequenas e médias empresas), aplicação 
insuficiente dos códigos de defesa do consumidor, que traduz os comportamentos 
típicos de um mercado pouco exigente quanto a atributos à qualidade; exposição a 
competição internacional sem capacitação para combater práticas das leis de 
comercio 

c) na capacitação gerencial das empresas e do setor público 
- ajuste essencialmente defensivo das estratégicas empresariais, baixo grau 

de difusão dos modernos métodos organizacionais e de formação profissional dos 
trabalhadores e de saniralização tecnológica, no plano das empresas No setor 
publico, baixa capacitação de desenho e implementação de políticas públicas 
compatíveis com os novos paradigmas da competitividade industrial 

3) Fatores culturais e de personalidades do povo japonês, como a disciplina 
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e respeito a autoridades, isto vindo desde a infância, onde prevalece o espirito do nós 
ou o coletivo 

4) Na área industrial e tecnológica, o sucesso japonês deve de ser 
relacionado, com o horizonte temporal de longo prazo adotado pelos 
administradores das empresas, baseado na mobilização de recursos humanos mais do 
que os financiamentos. As taxas de retomo das empresas não são tão altas mas eles 
investem proporcionalmente em P&D (pesquisa e desenvolvimento) e na 
remuneração de mão-de-obra 

A começar a análise pelo lucro esperado pelo empresário, o fator primordial 
e a curto prazo, dificilmente no Brasil um empresário investirá a longo prazo, está 
visão e a visão dos anos 80, onde tudo era a curtíssimo prazo, o empresariado não 
obteve confiança no Brasil para que se pudesse investir a longo prazo, retrato de 
uma década em que o lucro era exacerbado e o paraíso agradava a maioria dos 
empresários aqui instalados Nota-se ar um fator cruciai de empecilho a nova forma 
de gestão, porém na medida em que a concorrência se fizer presente em todos níveis, 
este tipo de empresário tende a desaparecer, e surgirá um outro tipo de empresário 
condizente com a nova realidade Para que isto aconteça o Estado como poder 
máximo de uma nação tende a regular com devidas pressões ás mudanças 

O fator recursos humanos, só a bem pouco tempo atras., foi analisado como 
essencial para a indústria, até então era um fator como outro qualquer, substituível a 
qualquer momento Algumas mudanças qualitativas estão surgindo nesta época, 
porem ainda isto é pouco, comparando-se a outros países. A maioria das empresas 
de grande porte estão investindo em mão-de-obra, em treinamentos ate para reduzir 
seus custos e incentivar mais o funcionário, porem e difícil colocar para um peão, 
sem cultura alguma, sem estudo algum, que ele é peça importante para a empresa, 
não e a curto prazo que a situação se invertera, para uma pessoa que tinha de abaixar 
a cabeça e agüentar humilhações constantes fica difícil entender estas mudanças, 
sendo este trabalho a longo prazo. Lidar com pessoas requer muito cuidado e 
habilidade, sendo as pessoas dotadas de valores internos e de sentimentos, não basta 
dizer que a situação é diferente é necessário provar e reeducá-lo á nova realidade 
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A educação é precária, a população e semi-analfabeta, as faculdades em sua 
maioria não preparam pessoas aptas à realidade, o nível de qualificação de mão-de-
obra e baixíssimo A esse respeito Ferraz diz. "A falência do sistema educacional 
brasileiro, evidenciada pelas elevadas taxas de analfabetismo, incapacidade de 
universalização da educação básica e baixa qualidade do ensino nos seus diversos 
níveis, tem agravado esta situação" (FERRAZ, 1995) 

Para se chegar o comum acordo, alem da educação do povo. a mudança da 
elite política brasileira é fator de primordial importância para que se possa pensar em 
competitividade e mão-de-obra preparada as constantes mudanças. 

5) O controle das taxas de juros e a elevada propensão a poupança 
asseguram o acesso ao crédito barato e rápido 

No Brasil, o Plano Real tem sua base forte na âncora cambial, altas taxas de 
juros e quase nenhuma propensão à poupança 

O nivei de crescimento do PIB (Produto interno Bruto) brasileiro, ate a 
presente data não cresceu acima de 3°o no ano de 1997 Então como investir em 
industrias, tecnológicas, sendo que o crescimento é atrelado'1 

6) O novo modelo de gestão, com impactos no planejamento estratégico das 
unidades produtoras e das grandes corporações No nível do estabelecimento, 
emergiu uma nova forma de organização e coordenação do pessoal da produção, 
cujos ingredientes básicos são uma visão e abordagem de integração sistêmica, a 
flexibilidade de equipamentos e da mão-de-obra, e a busca incansável de inovações 
secundarias e incrementais. 
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CONCLUSÃO 

No período de Getulio Vargas, a elite privilegiada era a cafeeira, ate então o 
cultivo do cafe era rentável tanto para o pais quanto para os produtores, porém a 
partir da 2" Guerra Mundial a situação começa a mudar, com o término da guerra, 
países como Japão e Alemanha começam a importar cada vez menos, alem de 
substituir produtos por similares, (café por sevada) o estrangulamento externo se deu 
devido a esses paises atender o seu próprio mercado interno e também deixando de 
exportar produtos considerados essenciais para América Latina, sendo um dos 
exemplos os insumos. 

Em 1956 quem assume o poder foi J. K, propondo um modelo não mais 
agro-exportador, e sim um modelo de crescimento econômico baseado na 
industrialização, via substituição de importações, investindo severamente em infra-
estruturas. O modelo de substituição de importações esgotou-se devido ao 
crescimento acelerado e condicionantes externas 

Cabe salientar que a industrialização brasileira decorreu conforme o 
planejamento elaborado através do Plano de Metas, priorizando setores considerados 
estratégicos. O modelo perdurou até o final dos anos 70, mais precisamente em 
1979. onde o Estado estava completamente endividado devido ao 2o choque do 
petróleo, alem do que com o modelo de substituição de importações, muitas 
máquinas e equipamentos foram importados, para atender os mercados internos, 
sendo poucos os produtos exportados e a maioria era manufaturada, então o Estado 
passou a ter uma divida externa e interna 

Com a mudança da economia devido ao 2o choque do petróleo, os 
petrodólares foi a moeda negociada internacionalmente a taxa de juros aumentou 
assim como o preço do petróleo também, agravando a situação brasileira Delfim 
Netto. assume o Ministério da Fazenda, no governo do Presidente João Batista de 
Oliveira Figueiredo, onde a maioria dos ex-ministros da Fazenda, diziam que era 
necessário segurar o crescimento econômico, Delfim propôs o caminho contrário, 
acelerando a economia. 
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O intuito maior de Delfim era saldar o déficit na balança comercial Sendo 
que a única maneira de saldar este déficit seria aumentar as exportações, e foi 
através das exportações que se chegou ao superávit. 

A maneira com que esta medida foi tomada para gerar superávits e que 
comprometeu a situação do pais até os dias de hoje, pois na década de 80 o câmbio 
foi desv alorizando para que se pudesse exportar mais, como foi o caso dos produtos 
agrícolas e manufaturados Nesta época as indústrias exportavam bastante, mas isso 
não quer dizer que houveram investimentos, mas sim devido ao câmbio 
desvalorizado ficou fácil a exportação. Os superávits alcançados trouxeram como 
resquício maléfico a inflação, que passaram de 1 digito ao mês para 2 dígitos. Com a 
inflação, os juros aumentaram, e a emissão de títulos do Governo Federal cresceram, 
gerando com isso a especulação financeira, onde os juros são os grandes atrativos 

Alem da desvalorização do câmbio. Delfim Netto fechou a economia, 
sucateou a industria, onde a tecnologia não chegava ao pais, e os empresários 
também não estavam preocupados, pois suas taxas de lucro eram altas e a aplicação 
em bancos rendiam altos ganhos. O mercado interno ficou sucateado em termos de 
produtos 

Com uma década fechada, o Brasil abriu a sua economia no começo dos 
anos 90. e desde então o pais tenta restabelecer sua ordem interna para se tornar 
competitivo 

Analisando a situação desde J K, com um modelo de crescimento 
econômico, todo um parque industrial foi montado, a concepção do pais agro-
exportador deixou de ser totalmente verdadeira, seu aniquilamento ocorreu na 
década de 80, não houve crescimento de industria, o Estado estava endividado, as 
industrias sucateadas e a ciranda financeira o paraíso dos empresários, o lucro alto 
era garantido Diante deste quadro alguns obstáculos teriam de serem enfrentados 
para. a adequação do Brasil aos anos 90 

Ao fato de que os lucros precisam ser menores diante deste novo mercado 
globalizado, e o estado terá de ser mais presente na economia, determinando os 
setores a serem priorizados para o Brasil poder se tomar competitivo. 
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Sucessivas foram as mudanças desde J K até agora, a industrialização a 
qualquer custo, bem como superávits a qualquer preço. Vale salientar o papel da 
CEPAL, onde realizou estudos sobre discussões que puderam contribuir para o 
modelo nacional desenvolvimentista de J K, mudando o perfil do pais adequando-o a 
realidade da época 
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