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RESUMO 

A presente monografia é uma análise comparativa entre a economia brasileira e 
paranaense entre anos 1960 e 1970, mais especificamente do período conhecido 
como o "milagre econômico brasileiro", que ocorreu durante uma importante fase 
histórica do país, conhecida pelo regime militar. A análise será feita levando em conta 
aspectos como PIB, composição do PIB e PIB per capita, para assim verificar se o 
crescimento do estado do Paraná acompanhou os indicadores nacionais. 

Palavras-chave: Economia brasileira. Milagre econômico. Economia paranaense. 



ABSTRACT 

This course completion work is a comparative analysis between the Brazilian 
and Paraná economy between the 1960s and 1970s, more specifically the period known 
as the "Brazilian economic miracle", which occurred during an important historical 
phase of the country, known by the military regime. The analysis will be carried out with 
aspects such as GDP, GDP composition and GDP per capita, in order to verify if the 
growth of the state of Paraná followed the national growth. 

Keywords: Brazilian economy. Economic miracle. Paraná's economy. 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

FIGURA 1 - VARIAÇÃO PERCENTUAL DO PIB DO BRASIL E PARANÁ 37 

FIGURA 2 - PIB AGROPECUÁRIA ANUAL - BRASILEIRO E PARANAENSE 40 

FIGURA 3 - PIB INDUSTRIAL ANUAL - BRASILEIRO E PARANAENSE 41 

FIGURA 4 - PIB SETOR DE SERVIÇOS ANUAL - BRASILEIRO E 

PARANAENSE 42 

FIGURA 5 - CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL 44 

FIGURA 6 - CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO URBANA 45 



LISTA DE T A B E L A S 

TABELA 1 - TAXAS DE INFLAÇÃO ESPERADA E OBSERVADA 

(1964-1966) 14 

TABELA 2 - INDICADORES ECONÔMICOS POR ANO 17 

TABELA 3 - CRESCIMENTO ANUAL DA INFLAÇÃO E PIB 21 

TABELA 4 - POPULAÇÃO E PRODUÇÃO DE CAFÉ DO ESTADO DO 

PARANÁ 26 

TABELA 5 - PARTICIPAÇÃO DOS RECURSOS DA CODEPAR/BADEP 

POR SETOR (1962-1975) 28 

TABELA 6 - COMPOSIÇÃO DO PIB (1967-1973) 36 

TABELA 7 - PRODUÇÃO DE CAFÉ BRASILEIRA E PARANAENSE 40 

TABELA 8 - PARTICIPAÇÃO DO PARANÁ NO PIB DO BRASIL 42 

TABELA 9 - POPULAÇÃO E PRODUÇÃO DE CAFÉ DO ESTADO DO 

PARANÁ 44 

TABELA 10 - PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO DO PARANÁ NO BRASIL 45 



SUMARIO 

INTRODUÇÃO 4 

1 ECONOMIA BRASILEIRA NAS DÉCADAS DE 1930 E 1970 6 

1.1 ECONOMIA BRASILEIRA ENTRE 1930 E 1960 6 

1.2 INÍCIO DO REGIME MILITAR 13 

1.3 O "MILAGRE" 15 

1.4 A CONCLUSÃO DO "MILAGRE" 21 

2 ESTADO DO PARANÁ 23 

2.1 PARANÁ ENTRE OS ANOS DE 1930 E 1960 23 

2.2 PARANÁ DURANTE O REGIME MILITAR 26 

2.3 FINAL DOS DO REGIME MILITAR 31 

3 BRASIL E PARANÁ 33 

3.1 BRASIL E PARANÁ ENTRE AS DÉCADAS DE 1930 E 1970 33 

3.2 ANÁLISE CRESCIMENTO ECONÔMICO DO BRASIL E PARANÁ 35 

3.2.1 Composição do PIB 36 

3.2.2 PIB consolidado 37 

3.2.3 Setor agropecuário 39 

3.2.4 Setor industrial 41 

3.2.5 Setor de serviços 42 

3.2.6 Participação do Paraná na economia brasileira 42 

3.3 CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO PARANAENSE 43 

CONCLUSÃO 47 

REFERÊNCIAS 51 

APÊNDICE 55 



4 

INTRODUÇÃO 

O regime militar brasileiro (1964-1985) é alvo de diversas críticas, especialmente 

ao seu autoritarismo no campo político, porém foi o palco da fase conhecida de 

"milagre econômico do Brasil" (1968-1973), em que o país apresentou crescimento 

acelerado do Produto Interno Bruto (PIB). Para entender o que foi esse período, quais 

atitudes tomadas pelos formuladores de políticas econômicas e seus impactos 

futuros, é preciso compreender o contexto que levou a esse crescimento. 

Quando se trata de economia brasileira, alguns fatores se destacam: a falta 

de crescimento, dívida pública elevada e o descontrole inflacionário. Nesse período 

não foi diferente, Castelo Branco, primeiro presidente do regime militar, adotou uma 

estratégia gradual de segurar o avanço de preços da economia, bem como equilibrar a 

Balança de Pagamentos (BP) e finalmente buscar o crescimento econômico, pois em 

1963 o país encontrava-se estagnado com PIB anual crescente de 0,6% no ano e com 

uma alta taxa de inflação 79,9% ao ano 

Apesar do crescimento desse período já ter sido estudado, cabe analisar se 

as unidades da federação desfrutaram da mesma forma desse "milagre", mais 

especificamente o estado do Paraná. Será que esse estado teve um crescimento do 

PIB que acompanhou a média nacional? Por fim, se a taxa de crescimento foi 

diferente, quais os setores do PIB que contribuíram para essa diferença? 

Com base no exposto, o objetivo geral da presente pesquisa é analisar se o 

Paraná acompanhou o crescimento nacional durante o período do "milagre" econômico. 

Os objetivos específicos do estudo englobam: fazer um resgate econômico entre o 

período de 1930 até o fim da década de 1970; retratar as características da economia 

brasileira e paranaense nesse período; anaisar as principais políticas que 

influenciaram a economia no período e comparar indicadores nacionais com os 

paranaenses 

Para responder essas perguntas é preciso entender o contexto da economia 

tanto do Brasil, como também do estado do Paraná. Aspectos relevantes como as 

principais atividades econômicas executadas e o processo de industrialização serão 

abordados para compreender a diferença entre o crescimento econômico do Paraná 

em comparação com o nacional. 

Essa pesquisa se faz necessária uma vez que não existe uma comparação 

entre o crescimento econômico do Paraná e do Brasil neste período específico. Além 
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disso, o "milagre econômico" foi um grande capítulo da economia brasileira, e o 

crescimento desse período repercute atualmente em aspectos como a industrialização, 

principalmente da região do estado de São Paulo. Isso mostra o quanto é importante 

entender como o estado paranaense se comportou e quais as consequências desse 

período. Vale citar também que esta fase da economia brasileira me interessa 

pessoalmente, uma vez que, como militar e futuro economista, ela representa a união 

da minha atual profissão com minha profissão de amanhã. 

Nessa pesquisa será comparado o crescimento econômico do Brasil e do 

Paraná no período do "milagre econômico" com base em indicadores econômicos, 

sendo o PIB o principal. O Produto Interno Bruto, comumente conhecido como PIB, é 

um dos principais indicadores econômicos, utilizado para medir o quanto a economia 

cresceu. O PIB é medido pela soma de todos os serviços e bens produzidos num 

espaço geográfico, normalmente um país ou estado, em determinado período de 

tempo. Com o auxílio deste indicador é possível identificar quais setores contribuíram 

mais para o PIB, realizar comparações com anos anteriores e entre países. Por fim, 

depois de resgatar elementos da economia brasileira e paranaense, será realizada uma 

análise comparando os dados disponíveis dos indicadores selecionados. 

A metodologia utilizada para atingir esses objetivos é pautada em recortes 

bibliográficos do período, análise documental de dados, principalmente pelo IBGE e 

IPEA data, como PIB, PIB per capita e composição do PIB. Vale pontuar que apesar 

de utilizar dados quantitativos, a análise será qualitativa, uma vez que incorporará não 

apenas os fatores quantitativos como também toda carga bibliográfica. 

É importante ressaltar que, após diversas pesquisas e algumas visitas ao 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento (IPEA), foi apurado que os dados econômicos 

do período são muito escassos, principalmente do Paraná, dificultando a análise. 

Após a conclusão desse estudo, será possível identificar a participação do estado do 

Paraná no contexto da economia brasileira, bem como será possível entender como as 

políticas econômicas e seus resultados afetaram o Brasil e o Paraná. 
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1 ECONOMIA BRASILEIRA NAS DÉCADAS DE 1930 E 1970 

O objetivo deste capítulo é analisar a economia brasileira levando em conta 

especialmente os aspectos econômicos, com atenção especial ao regime militar. Para 

fazer esta análise é preciso entender os acontecimentos que levaram ao Brasil desde 

1930 até 1975, sendo o foco principal o período do "milagre" econômico. 

1.1 ECONOMIA BRASILEIRA ENTRE 1930 E 1960 

O ponto inicial do presente estudo parte do ano de 1930. Neste período o 

Brasil era um país monocultor, com foco na produção intensiva do café, conforme 

apontado por Furtado (2005, p. 198): 

A produção de café, em razão dos estímulos artificiais recebidos, cresceu 
fortemente na segunda metade desse decênio. Entre 1925 e 1929 tal 
crescimento foi de quase cem por cento, o que revela a enorme, quantidade de 
arbustos plantados no período imediatamente anterior. Enquanto aumenta 
dessa forma a produção, mantêm-se praticamente estabilizadas as exportações. 

Com a grande crise de 1929, a demanda por café no mercado internacional 

caiu de maneira expressiva, o que afetou a economia brasileira de maneira significante, 

uma vez que o país dependia, de certa forma, tanto da receita que a exportação do 

café gerava, quanto com a economia cafeeira, a qual envolvia todo o comércio, 

empregos e famílias que viviam indiretamente do comércio deste produto, segundo 

Furtado (2005). 

Em uma tentativa de não deixar a economia cafeeira entrar em falência, o 

governo de Getúlio Vargas criou um órgão governamental chamado de Conselho 

Nacional do Café por meio do Decreto n.° 20.003, de 16 de maio 1931, para conter 

essa queda de demanda brusca, conforme Furtado (2005). Neste cenário surgiram as 

clássicas medidas de compra do excedente de sacas de café produzidas com 

empréstimos ingleses e queima de sacas de café para tentar manter o preço da 

commodity no mercado. Esta política anticíclica foi proposta para "suavizar" o impacto 

do choque na demanda internacional. 

As políticas cafeeiras geraram uma externalidade de aumento da produção e 

comércio interno, uma vez que as importações caíram pela desvalorização da moeda 

nacional frente ao dólar. Esse fato impactou diretamente a indústria nacional, a qual 
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teve um aumento de demanda e se tornou mais competitiva, porém ao mesmo tempo 

se tornou mais caro importar máquinas e equipamentos, como apontado por Furtado 

(2005, p. 208): 

É bem verdade que o setor ligado ao mercado interno não podia aumentar 
sua capacidade, particularmente no campo industrial, sem importar 
equipamentos, e que estes se tinham feito mais caros com a depreciação do 
valor externo da moeda. Entretanto, o fator mais importante na primeira fase 
da expansão da produção deve ter sido o aproveitamento mais intenso da 
capacidade já instalada no país. Bastaria citar como exemplo a indústria 
têxtil, cuja produção aumentou substancialmente nos anos que se seguiram à 
crise sem que sua capacidade produtiva tenha sido expandida. 

Assim surgiu o Processo de Substituição de Importações (PSI), a estratégia 

de produzir internamente os produtos que eram previamente importados e trazer a 

indústria para a vanguarda do crescimento econômico, aliviando a pressão sobre o 

setor agroexportador. 

O PSI foi se consolidando com a falta de produtos para se importar durante a 

Segunda Grande Guerra, uma vez que a indústria internacional se voltava para o 

conflito. Assim o mercado interno e consequentemente a indústria nacional teve de se 

desenvolver para suprir a demanda interna. Vale ressaltar que esse processo não foi 

algo orgânico, o governo Vargas estimulou ainda mais esse cenário favorável a 

indústria com uma política cambial e controle de produtos importados (FURTADO, 

2005). 

Uma forte caraterística do governo de Getúlio Vargas é o início de um 

processo de industrialização nacional, buscando reduzir importações, favorecer o 

trabalho operário o que contribuiu para o êxodo rural. No ano de 1939, com o início da 

segunda guerra mundial e a consequente desvalorização da moeda nacional frente ao 

Dólar, a indústria brasileira ficou mais competitiva, exemplos marcantes são atual Vale 

e Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), ambas fundadas por Getúlio Vargas 

(FURTADO, 2005). 

Do exposto, o Brasil, assim como outros países da América Latina, passa por 

um processo de desenvolvimento industrial, deixando cada vez mais de ser um país 

agroexportador, como aponta Tavares (1978, p. 59): 

O largo período que transcorreu até a recuperação mundial logo seguido da 
Segunda Guerra Mundial obrigou a economia do País a voltar-se sobre si 
mesma desenvolvendo novas atividades produtivas, com apoio em faixas de 
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demanda interna até então atendidas pelas importações. Sob a pressão de uma 
redução drástica na capacidade para importar iniciou-se, assim, um processo de 
substituição de importações que se manteve até a época atual levando a um 
grau de diversificação industrial e a taxas de crescimento bastante mais 
acentuadas do que as de quase todas as nações latino-americanas. 

A marca do governo de Vargas foi a transição de um Brasil monocultor que se 

encontrava em uma crise cafeeira para um país com uma indústria nascente que foi 

impulsionada pela desvalorização cambial e pela falta de produtos para serem 

importados devido a guerra, iniciando um processo de industrialização que seria 

explorado nos anos vindouros, segundo Furtado (2005, p. 208). 

O Marechal de Exército Eurico Gaspar Dutra assume o posto de presidente da 

República, com características conservadoras contrárias a movimentos de operários e 

sindicatos, indo de encontro com as ideias propostas por Vargas. Durante o governo 

Dutra temos um plano econômico depois da Primeira Grande Guerra, o Plano SALTE 

(Saúde, Alimentação, Transporte e Energia), tal plano buscava aumentar os gastos do 

governo nos quatro referidos setores. 

O plano falhou ao ser interrompido apenas um ano após sua instauração, uma 

vez que mesmo com uma política monetária expansiva o setor privado não tinha 

nenhuma meta ou maior estímulo para investir nas áreas referidas, passando a ser 

apenas um projeto financiado por recursos públicos, conforme pontuado por Baer 

(1996, p. 53): 

O Plano SALTE não foi na realidade um plano global. Não continha metas 
para o setor privado nem programas para agir sobre ele. Era basicamente um 
programa de dispêndio público abrangendo um período de cinco anos. 
Apesar disso, teve o mérito de chamar atenção para setores da economia 
que estavam atrasados relativamente à indústria e que, desse modo, 
poderiam vir a embaraçar o crescimento futuro. 

Com o fim do governo Dutra, Getúlio Vargas volta a chefiar o executivo, desta 

vez de maneira democrática. A prioridade voltou a ser a industrialização, com a 

criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) para financiar 

projetos industriais e de infraestrutura. Vargas adotou uma política com um viés 

nacionalista, ainda priorizando a industrialização, conforme Fonseca (1989, p. 412): 

Autonomia significava, por certo, industrialização, indústrias de base, disciplina 
ao capital estrangeiro [... ] Autonomia significava a possibilidade de levar 
adiante o projeto de desenvolvimento econômico e não ceder a pressões 
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externas destinadas a obstá-lo ou dificultá-lo. Assim, conviveram no mesmo 
discurso e por paradoxal que possa parecer, a independência nacional, o 
nacionalismo e a atração de capitais externos. 

Apesar da busca pela industrialização, a política econômica de Vargas pode 

ser dividida em duas fases: a primeira, de curto prazo, para o combate da inflação, 

com medidas ortodoxas para reduzir o déficit público; a segunda, focou em uma 

economia nacionalista, baseada em empresas públicas e financiamento da indústria 

nacional através de empréstimos estrangeiros, Fonseca (1989). 

Com uma redução nos recursos externos, Vargas precisava de financiamento 

para manter seu plano de industrialização. Assim, recorreu ao financiamento de 

organismos internacionais, todos recusados, conforme Arend (2009, p. 20): 

A estratégia, em grande medida, não vigorou por falta de uma correlação de 
forças políticas internas, que acabou levando o governo Vargas a recorrer a 
fundos externos, manifestando a contradição de uma estratégia nacionalista 
financiada por capitais externos. Como o governo era considerado "nacionalista 
demais e aberto ao capital externo de menos", (BASTOS, 2001) o financiamento 
não foi concedido pelos organismos internacionais, invalidando a estratégia. 

Sem capacidade de financiamento e com o aumento da instabilidade, Vargas 

passa a perder o apoio político de maneira gradual. Diante dessa situação, em uma 

tentativa de recuperar o apoio popular, instituiu um aumento de 100% no salário 

mínimo, ocasionando uma perda de apoio da elite industrial. "Sem poder contar com o 

apoio popular e envolvido crescentemente pela insatisfação de diversos setores 

empresariais, o isolamento político de Vargas era um fato" (VIANNA, 1990, p. 150). 

Em meio a insatisfação, principalmente da elite, o então presidente chega ao fim de 

seu mandato ao cometer suicídio em 1954. 

Depois de Vargas, tem-se um período de transição, com três diferentes 

presidentes: Café Filho (1954-1955), Carlos Luz (3 dias) e Nereu Ramos (1955-1956) 

(SKIDMORE, 1982). O Brasil apresentou relevante mudança durante o próximo 

governo, de Juscelino Kubitschek (JK), em 1956, marcado pelo lema "50 anos em 

cinco". Com um plano ambicioso de promover uma industrialização acelerada do país, 

JK implementou o Plano de Metas. O Plano de Metas de Kubitschek era composto por 

30 metas em diferentes setores da economia, além da construção de Brasília, a nova 

capital brasileira, isso tudo em 5 anos. Os principais setores alvos eram: energia, 

transporte, alimentação, indústria de base e educação. 
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Para dar prosseguimento com esse plano, JK aplicou uma estratégia de 

divisão de tarefas, atribuindo cada setor do plano à um órgão governamental 

diferente. Desta maneira, cada meta tinha seu próprio grupo responsável, diminuindo 

ineficiências, burocracia e aumentando a eficácia no desenvolvimento de projetos. 

O Plano de Metas teve um impacto significativo na indústria nacional, conforme 

aponta Figueira (2002, p. 380): "O Plano de Metas acelerou o crescimento da economia 

principalmente do setor industrial, cuja produção cresceu em 80%". Um bom exemplo 

dessa industrialização fora a instalações de fábricas como Volkswagen, Mercedez Bens, 

General Motors e até uma brasileira, Vemag (Veículos e Máquinas Agrícolas S.A) e 

expansão do setor de energia com a construção de usinas hidrelétricas, conforme 

Lafer (2002). 

É importante ressaltar que esse movimento de industrialização, principalmente 

na região Sudeste, e a criação do Distrito Federal na recém projetada Brasília regou um 

êxodo rural. Muitas famílias das áreas rurais e das regiões Norte e Nordeste migraram 

para polos industriais a fim de conseguirem empregos, conforme Maranhão (1981, p. 55): 

Promovendo um intenso crescimento industrial, não procura solucionar as 
agudas contradições do desenvolvimento, particularmente as do campo, cuja 
miséria e atraso acabam por permitir a drenagem de mão-de-obra barata 
para os centros urbanos em processo de industrialização. 

Para que fosse possível implementar esse plano era necessário capital para 

financiar todas essas expansões, JK aproveitou-se do cenário internacional de Guerra 

Fria, na qual o mundo estava polarizado entre a ideologia capitalista liderada pelos 

EUA e o socialismo soviético. Desta maneira, munido de capital estadunidense, diversas 

empresas se expandiram para o Brasil, conforme citado por Tavares (1978, p. 72): 

De 1956 a 1961 entramos na terceira fase de desenvolvimento do 
pós-guerra, que se caracterizou por dois fatores mais destacados: o aumento 
da participação direta e indireta do Governo nos investimentos, e a entrada 
de capital estrangeiro privado e oficial para financiar parcela substancial do 
investimento em certos setores. 

Vale ressaltar que os Estados Unidos não tinham apenas interesses econômicos 

no Brasil, mas também políticos, uma vez que este último é um país estratégico na 

América Latina, de extensão territorial em níveis continentais, com uma população 

muito superior aos demais países da região. 
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No fim do governo JK as consequências do Plano de Metas ficaram mais 

evidentes, sejam positivas ou negativas. O Brasil de fato aumentou sua indústria entre 

os anos de 1950 e 1960 principalmente na região Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Todo 

esse aumento da indústria precisou de financiamento. Além do crédito externo no 

país, o governo recorreu a emissão de moeda, gerando uma inflação crescente 

"saltando" de 6,96 % em 1956 para 47,79% em 1961, conforme IBGE (1979). Ainda 

analisando os dados do IBGE, em termos anuais, o PIB brasileiro sofreu um aumento 

considerável também, promovendo um crescimento de 2,7% para 8,6%. 

Para resumir o avanço da industrialização durante o período JK, a indústria 

cresceu de maneira expressiva. A produção industrial cresceu 80%, principalmente 

indústria de bens de capital e setores como de energia, transporte e comunicação, de 

acordo com Skidmore (1996). Lembrando que o custo desse crescimento foi causado 

pela entrada de capital estrangeiro, aumentando a dívida pública e com um 

significativo avanço da inflação. 

Após o governo JK, tem-se um período crítico, fruto de uma instabilidade 

política iniciado no governo de Jânio Quadros, eleito presidente e o vice-presidente 

João Goulart, também eleito, porém de partidos políticos diferentes, segundo 

Giambiagi (2016). 

Durante o governo de Jânio Quadros seu mandato foi caracterizado com 

políticas econômicas ortodoxas, buscando reduzir o déficit público, desvalorizar o 

câmbio para favorecer a exportação, unificação do câmbio (Instrução 204 da SUMOC), 

política monetária contracionista a fim de estabilizar os preços e conter o aumento da 

inflação, que estava em uma crescente com um "salto" de mais de 40% ao ano durante 

o governo anterior, segundo o IBGE (1979). Com indicadores macroeconômicos 

esboçando resultados insatisfatórios a popularidade do presidente caiu e ele acabou 

perdendo apoio da população. Em um ato no mínimo controverso, Jânio Quadros 

renuncia o cargo de presidente da República na esperança que a população fosse 

pedir a sua volta, o que não ocorreu. Do exposto, João Goulart (Jango) assume o cargo 

de presidente do Brasil, conforme exposto por Giambiagi (2016). 

Em meio a renúncia o país estava desestabilizado não apenas politicamente, 

mas também na esfera econômica, com um baixo crescimento do PIB acompanhado 

de uma inflação crescente. Jango não representava uma saída viável à esta situação, 

uma vez que não detinha apoio popular suficiente e era fortemente criticado pela elite 

política por ser considerado simpatizante de regimes comunistas, segundo Ferreira 
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(2011). Vale lembrar que Jango estava na China comunista quando Jânio Quadros 

renunciou seu cargo. Parte da população, incluindo grande parte da elite política, 

acreditavam que o então vice-presidente flertava com as ideias comunistas, conforme 

apontado por Ferreira (2011). 

Com uma forte rejeição ao Presidente Jango, existia certo receio pela elite 

política, parte dos miliares e do congresso que ele assumisse o cargo de presidente. Em 

meio a essa situação, JK sugeriu a implementação de um parlamentarismo, conforme 

Ferreira (2011). Esse parlamentarismo seria uma forma de reduzir os poderes do chefe 

do executivo. 

Dessa maneira, Jango assume a presidência após o Congresso Nacional criar 

o sistema parlamentarista, por meio da Emenda Constitucional n. o 4, a qual contou 

com três diferentes primeiros-ministros: Tancredo Neves (1961-1962), Francisco 

Brochado da Rocha (julho a setembro de 1962) e Hermes Lima (1962-1963) 

(HELENO, 2007). Em meio a uma instabilidade política de falta de comando e 

liderança, João Goulart antecipa o plebiscito que estava previsto para 1965 e o vence 

com 80% dos votos para extinguir o regime parlamentarista, conforme Heleno (2007). 

Apesar de Jango ter assumido o cargo de Presidente da República em 1961, 

ele apenas se consolidou no cargo após o plebiscito de 1963. Ao longo de seu 

governo, ele procurou se aproximar das ideias progressistas, tentando manter apoio 

da esquerda sem perder o limitado apoio dos moderados, com políticas de reforma 

agrária, reforma tributária e 13.° salário aos trabalhadores, conforme Heleno (2007, p. 

39): 

A partir deste momento, para João Goulart governar significou um complicado 
malabarismo político. Sua posse fora garantida pelas forças moderadas, que, 
através do regime parlamentarista, lhe abriam um crédito de confiança 
limitado, a ser renegociado diante de cada iniciativa do governo. O apoio 
decisivo lhe vinha dos sindicatos, das organizações de esquerda e dos 
políticos nacionalistas, todos pressionando o Presidente na direção de uma 
política de reformas sociais. Recuperar os poderes presidenciais e conquistar a 
confiança dos moderados, sem perder apoio das bases de esquerda, foram 
as metas que o Presidente se propôs. Ao assumir a presidência, Jango 
lançou-se à organização de um Ministério moderado, representativo das 
diversas forças partidárias e, ao mesmo tempo, solidário com ele na 
campanha contra o regime parlamentarista. Assim foi o Gabinete chefiado 
pelo Primeiro-Ministro Tancredo Neves, figura expressiva do PSD. 

Fato relevante do período parlamentarista foi o início do importante plano 

econômico desenvolvido pelo economista Celso Furtado, o Plano Trienal de 
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Desenvolvimento Econômico e Social, o qual buscava o crescimento da economia, 

conter o avanço da inflação, aumentar os salários reais, intensificar a atuação 

governamental na educação, entre outros objetivos desenvolvimentistas, segundo 

Giambiagi (2016). 

O Plano Trienal (1962-1965) visava atingir uma taxa de crescimento de 7% ao 

ano e reduzir a inflação de forma gradual para chegar a 10% em 1965, focado, 

segundo Fonseca (1989), na indústria nacional de bens de capital, para que o 

crescimento dessa indústria suprisse a demanda interna e mantivesse taxas de 

crescimento ao longo dos anos vindouros. 

No tocante a política fiscal, seria uma expansionista limitada, ou seja, o 

governo poderia ter um déficit máximo para não gerar o aumento inflação. A política 

monetária instituiu o aumento do compulsório de depósitos e controle do crédito 

privado. Para solucionar o problema da balança de pagamentos, o ministro da 

fazenda, San Tiago Dantas, foi até os EUA a fim de renegociar as dívidas, porém não 

foi atendido, conforme apontado por Giambiagi (2016). Apesar dessas políticas os 

preços continuaram aumentando de maneira descontrolada de 47,78% para 79,92% 

ao ano (1961-1963) (IBGE, 1979). 

Em meio a continuada instabilidade econômica e falta de popularidade do 

então Presidente perante a população e principalmente para com a elite política do 

país, em meados de 1964 foi deflagrado o movimento civil-militar que resultou na queda 

do então presidente da república e por consequência o início do regime militar. 

1.2 INÍCIO DO REGIME MILITAR 

O regime militar brasileiro, apesar de críticas a esse sistema autoritário, com 

características centralizadoras na economia, foi responsável por uma fase de crescimento 

expressivo na economia conhecida como "milagre" econômico. Para entender o que 

foi esse período, quais atitudes tomadas pelos formuladores de políticas econômicas e 

seus impactos futuros, é preciso compreender o contexto que levou a esse "milagre". 

É importante lembrar que o regime se iniciou em meio a uma instabilidade não 

apenas política, mas também em meio a indicadores macroeconômicos deteriorados: 

crescimento estagnado (0,6%), inflação acelerada (79,9%) e um descontrole na dívida 

pública, segundo Giambiagi (2016). Castelo Branco, o primeiro presidente do regime, 

tinha a difícil tarefa de estabilizar a economia brasileira. 
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Para atingir esses objetivos, na visão ortodoxa de Roberto Campos, foi 

implementado o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG), buscando uma 

reforma estrutural da economia para a estabilização da inflação, retomar o crescimento, 

reduzir o desemprego, melhorar a distribuição de renda e controlar o déficit fiscal, 

conforme apontado por Rezende (1999). 

A reforma fiscal do PAEG buscou aumentar a receita do governo via 

reformulação e criação de novos tributos (a fim de aumentar a carga tributária) ao 

invés de emitir papel-moeda, além disso adotou uma política de disciplina fiscal 

(redução de gastos), como aponta Rezende (1999). No tocante à reforma financeira, uma 

grande mudança ocorreu, com a criação de um mercado de capitais propriamente 

dito, com o nascimento do Banco Central e elevação da carga tributária, apontado por 

Tavares e Beluzzo (1982, p. 127): "[...] ocorreu uma significativa elevação da carga 

tributária da economia brasileira, que passou de 16% do PIB em 1963 para 2 1 % em 

1967". Tudo com a finalidade de atingir a meta de inflação anual (1964-1966) de 70%, 

25% e 10% respectivamente (objetivos estes que não foram atingidos), segundo 

Tavares e Beluzzo (1982). 

Por fim, o governo realizou uma abertura do mercado brasileiro ao capital 

externo, favoreceu o investimento estrangeiro, principalmente dos EUA, até por uma 

questão alinhamento político e suporte ao regime, levando em conta a influência 

americana na América Latina durante a guerra fria, de acordo com Giambiagi (2016). 

Com todos os esforços do governo em conter a taxa de inflação de maneira 

gradual e estimular a economia (mesmo que em doses pequenas), o PAEG não 

atingiu suas metas inflacionárias anuais de 1964 a 1966 como planejado, conforme 

pode ser observado na Tabela 1. 

TABELA 1 - TAXAS DE INFLAÇÃO ESPERADA E OBSERVADA (1964-1966) 

ANO INFLAÇÃO ESPERADA 
PAEG(%) 

INFLAÇÃO OBSERVADA 
(%) 

1964 70 92 
1965 25 34 
1966 10 39 

FONTE: IGP-DI/FGV (1948-1979); IPCA (inflação oficial/1960-2013), IBGE, 
BCB-Depec. 

Apesar de não atingir suas metas inflacionárias, o PAEG teve um resultado 

positivo em frear a taxa de inflação, como observado por Giambiagi (2016, p. 60). 
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Em suma, as pressões inflacionárias de demanda e de custos, diagnosticadas 
no Paeg, foram efetivamente combatidas com políticas monetária, fiscal e 
salarial restritiva [...]. Assim, além da função original, de combate à inflação, a 
política de 'controle' de custos do Paeg cumpriu outras funções 
macroeconômicas, contribuindo para o ajuste fiscal e externo da economia. 

1.3 O "MILAGRE" 

Após o período do PAEG, em 1968 o Brasil entra na fase chamada de 

"milagre econômico", termo cunhado pelo forte avanço do PIB, queda da taxa de 

inflação e melhora no Balanço de Pagamentos. 

Para compreender esse "milagre" a análise considerará três aspectos distintos, o 

cenário global, com a guerra fria e o mundo polarizado; o cenário da política nacional, 

sob o contexto de um regime militar; e por fim e foco da análise, a economia brasileira. 

Segundo Fico (2008), na esfera política se tem o início da era chamada "anos 

de chumbo" quando em 1967 a presidência do Brasil é assumida pelo general Costa e 

Silva, governo marcado pela instauração do Ato Institucional n." 5 (AI-5), em 13 de 

dezembro de 1968, conhecido por fechar o congresso nacional, conforme texto do 

próprio AI-5: 

Art. 2 . o O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso 
Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por 
Ato Complementar, em estado de sitio ou fora dele, só voltando os mesmos a 
funcionar quando convocados pelo Presidente da República. 
§ 1 . o Decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo correspondente 
fica autorizado a legislar em todas as matérias e exercer as atribuições 
previstas nas Constituições ou na Lei Orgânica dos Municípios. 
§ 2. o Durante o período de recesso, os Senadores, os Deputados federais, 
estaduais e os Vereadores só perceberão a parte fixa de seus subsídios. 
Art. 3. o O Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a 
intervenção nos Estados e Municípios, sem as limitações previstas na 
Constituição. 

Liderado pelo então ministro da fazenda Antônio Delfim Netto, em 1968 foi 

desenvolvido o Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED). Este plano visava conter o 

avanço da inflação, estabilizar os preços da economia de maneira gradual, fortalecer o 

mercado privado e consolidar investimentos, estimulando a infraestrutura e buscando a 

consolidação do mercado interno, principalmente de bens duráveis e principalmente por 

uma política monetária expansiva, conforme evidenciados por Giambiagi (2016, p. 62): 
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A façanha da economia brasileira nesse período foi ainda mais surpreendente 
porque tal ritmo de crescimento foi acompanhado de queda da inflação 
(embora moderada) e de sensível melhora do BP [... ] a fase do "milagre" foi 
claramente favorecida pela política monetária: em termos reais, os meios de 
pagamentos cresceram a uma taxa anual média de 14% entre 1968 e 1973, 
ante 5% no período de 1964-67, e o crédito total seguiu a mesma tendência 
[...]. Esse crescimento, vale notar, foi concentrado no crédito ao setor privado 

O PED buscava estabilizar os preços, porém sem estabelecer uma meta de 

inflação oficial, diferentemente do PAEG, conforme Giambiagi (2016). Isso fez com 

que o governo tivesse mais liberdade na implementação de políticas, uma vez que 

não precisava "bater uma meta". 

Em 1969 Emílio Garrastazu Médici assume a presidência da república, dando 

continuidade ao PED, uma vez que Costa e Silva enfrentava problemas de saúde que 

resultaram no seu falecimento. 

No tocante a política fiscal o governo buscou investir em infraestrutura de 

maneira indireta, por meio de empresas estatais, para não comprometer os gastos 

diretos do governo federal e conter gastos, porém temos um aumento da dívida 

externa bruta de US$ 3,4 bilhões para US$ 14,9 bilhões (MACARINI, 2000). 

A política monetária expansionista obteve um resultado significativo com o 

aumento do crédito, sendo que o PIB cresceu 9,8% a.a. em 1968. Giambiagi (2016, p. 

65) expressa de forma clara a relação entre o crescimento do PIB no período com a 

política monetária: 

[... ] a fase do "milagre" foi claramente favorecida pela política monetária: em 
termos reais, os meios de pagamentos cresceram a uma taxa anual média de 
14% entre 1968 e 1973, ante 5% no período de 1964-67, e o crédito total 
seguiu a mesma tendência [...]. Esse crescimento, vale notar, foi concentrado no 
crédito ao setor privado. 

Uma dessas medidas foi uma nova política salarial, representada pelo ajuste 

dos salários conforme inflação esperada pelo governo. Tal medida gerou uma 

redução do salário real, pois eles eram ajustados a uma taxa abaixo da inflação, uma 

vez que a inflação esperada do governo era menor do que a vista no período. Isso 

prejudicou os trabalhadores assalariados e favoreceu os empresários que pagavam 

um salário real cada vez menor, conforme Giambiagi (2016). Isso é um lado negativo 

do "milagre" para classe trabalhadora, uma vez que o país estava experienciando um 

forte crescimento econômico que não estava sendo "sentido" na prática por essa 

classe, pois seus salários cresciam menos que a inflação. 
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Outro aspecto que favoreceu a queda da inflação foi a expansão do mercado 

agrícola, com subsídios, isenções fiscais a produtores rurais e com uma política 

cambial de desvalorização cambial para que não desequilibrasse a balança comercial. 

Pode-se citar também que ao governo exercer um controle discricionário de preços e 

principalmente dos juros resultou diretamente no ajuste inflacionário, conforme 

Macarini (2000). 

No cenário internacional, o Brasil foi impulsionado pela liquidez e baixos juros, 

principalmente dos Estados Unidos, motivados em "ajudar" o Brasil, levando em conta 

que o governo militar era uma força aliada no combate ao comunismo uma vez que 

em 1960 o contexto era de guerra fria. Além da disponibilidade de crédito, outros 

fatores beneficiaram o brasil no perído, segundo Veloso, Vilella e Giambiagi (2008): 

"termos de troca favoráveis, forte expansão do volume de comércio internacional, baixas 

taxas de juros e farta disponibilidade de crédito no mercado externo". 

O forte crescimento pode, em grande parte, ser atribuído pelos investimentos 

externos no país, de acordo com Giambiagi (2016), porém isso traz um lado negativo, 

o endividamento. A dívida externa brasileira aumentou 332% em relação ao período 

anterior. Como aponta Cruz (1994, p. 65) 

[...] a economia brasileira, ao elevar seus níveis de endividamento externo, 
nada mais fez do que acompanhar de forma passiva um movimento geral que 
envolveu diferentes economias 'em desenvolvimento' num momento em que o 
euromercado buscava novos clientes fora dos Estado Unidos e Europa. 

Pela Tabela 2 pode-se observar que o PIB esboçou taxa elevada e crescente 

durante o período, com uma queda significativa da inflação. Foi também observado 

uma melhora na balança de pagamentos. 

TABELA 2 - INDICADORES ECONÔMICOS POR ANO 

INDICADORES SELECIONADOS 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

Taxa de crescimento do PIB (%) 9,8 9,5 10,4 11,3 11,9 14,0 
Inflação (IGP,%) 25,5 19,3 19,3 19,5 15,7 15,6 
Taxa de Crescimento das Exportações em US$ (%) 13,7 22,9 18,5 6,0 37,4 55,3 
Taxa de Crescimento das Importações em US$ (%) 28,7 7,4 25,8 29,5 30,3 46,3 
Saldo da Balança Comercial (em US$ milhões) 26 318 232 -344 -241 7 
Saldo da Conta Corrente (em US$ milhões) -582 -364 -839 -1630 -1688 -2085 
Dívida Externa Líquida/Exportação de Bens 2,0 1,7 1,8 2,3 1,8 1,4 
Saldo do Balanço de Pagamentos (em US$ milhões) 97 531 534 537 2538 2380 

FONTE: VELOSO; VILLELA; GIAMBIAGI (2008). 
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O que pode ser extraído desse período chamado de "milagre" foi o combate 

gradual a inflação, aumento da taxa de crescimento econômico, melhora das contas 

externas (com aumento de exportações em relação a importações) e aumento da 

dívida externa. Esse período se diferencia dos anos iniciais do regime militar, governo de 

Castelo Branco, pois ele teve uma característica muito mais expansiva, focada na 

política monetária. Como citado por Giambiagi (2016, p. 68): "O PED foi um plano 

nitidamente mais "desenvolvimentista" que o Paeg, prevendo a continuidade do 

combate gradual à inflação, mas acompanhado de investimentos públicos e políticas 

propícias à recuperação dos investimentos privados". 

Apesar de não ser o cerne do estudo, é preciso apontar uma das 

externalidades negativas desse período, a concentração de renda. De acordo com 

Abreu (1989, p. 65): 

A distribuição de renda pessoal, avaliada através do índice de Gini, apresentou 
a seguinte evolução: 0,497, em 1960; 0,562, em 1970; e 0,622, em 1972 
(PNAD), ainda que se considerem questões de ordem metodológica para a 
comparação dos dados. 

O índice de Gini, o qual mede o grau de concentração de renda de zero à um, 

sendo zero igualitário e um a concentração absoluta. Dessa maneira, o índice exposto 

por Abreu (1989), mostra um aumento significativo da concentração de renda no 

período. Isso indica que apesar do Brasil ter crescido fortemente, as pessoas não 

experienciaram esse crescimento da mesma maneira. Algumas políticas favoreceram 

grupos específicos. Pode-se destacar a política salarial que reduziu o salário real dos 

trabalhadores em favor dos empresários, conforme já citado. Isso mostra que apesar 

de ter ocorrido crescimento, parte dos trabalhadores tiveram uma queda no seu poder 

de compra. 

Em meio ao "milagre", durante o governo de Médici, é desenvolvido pelo 

então ministro do planejamento, João Paulo dos Reis Velloso, o I Plano Nacional de 

Desenvolvimento (I PND), pela Lei n.° 5.727, de 4 de novembro de 1971. O I PND 

tinha como meta manter o crescimento acelerado que estava ocorrendo, buscando 

um PIB entre 8% e 9% a.a., com uma inflação abaixo dos 20% a.a. A estratégia 

empregada foi focada em infraestrutura para manter o desenvolvimento, como 

investimento em transporte, (ponte Rio-Niterói), energia (planejamento da usina 

hidrelétrica de Itaipu), telecomunicações e tecnologia, de acordo com Silveira e 

Rathmann (2007). 
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As medidas empregadas no I PND tiveram um resultado positivo, atingindo as 

metas estabelecidas. O sucesso desse plano pode ser atribuído ao crescimento das 

exportações e a entrada de capital estrangeiro no país, em forma de empréstimos de 

médio prazo, conforme Rezende (1999). 

O fato que leva ao fim do I PND ocorre em outubro de 1973, quando a 

Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo (OPAEP) realizam um 

embargo petrolífero em retaliação aos EUA com relação a um conflito que ocorria 

entre Israel, Síria e o Egito, Charles D (2006). Os motivos que levaram a esse embargo 

não têm relação alguma com o Brasil, porém o resultado dele interferiu diretamente na 

economia mundial e nacional. 

A crise do petróleo de 1973, ocorrida pelo embargo, resultou em um aumento 

de aproximadamente 300% no preço do barril de petróleo, uma vez que a demanda 

por essa commodity é inelástica, ou seja, apesar do preço subir os países ainda 

demandavam o produto (SOUZA, 2006). Diante disto, a economia nacional é afetada 

por essa crise pois o Brasil era um grande importador de petróleo. 

Diante desse novo cenário, o então presidente Ernesto Geisel encontrou-se 

diante de uma difícil decisão, poderia "frear" o crescimento que estava ocorrendo, ou 

de estimulá-lo ainda mais e "ultrapassar" essa crise com uma "marcha forçada", 

segundo Castro (1985). O "freio" seria um ajuste das contas nacionais, elevando taxa 

de juros, diminuindo o endividamento para se adaptar a esse novo cenário de 

diminuição de oferta de crédito internacional e aumento do custo de capital. A "marcha 

forçada" era o oposto, Geisel optou por estimular a economia, tentando manter o 

crescimento econômico até que essa crise acabasse, por meio de um endividamento 

externo ainda mais caro, uma vez que o as taxas de juros internacionais subiram com 

a crise. 

Para sua equipe econômica, a crise do petróleo era algo passageiro, conforme 

Castro (1985). Apesar do aumento das taxas de juros internacionais, o governo decidiu 

continuar a financiar o crescimento do país por meio de endividamento, dessa vez com 

os chamados petrodólares, capital de países exportadores de petróleo que se 

beneficiaram com o aumento de preço da commodity. 

Essa ideia de "Marcha Forçada", de tentar manter o crescimento acelerado e 

de manter o "milagre" econômico, originou o II PND (1975-1979) e foi arquitetado 

pelos ministros da fazenda e planejamento, Mário Henrique Simonsen e João Paulo 

dos Reis Velloso, respectivamente. O audacioso Plano visava manter o Brasil 
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"crescendo rapidamente, mas sem superaquecimento, controlar inflação e manter em 

razoável equilíbrio o balanço de pagamentos, com alto nível de reservas" (BRASIL, 

1974, p. 4). 

Entre as metas do II PND, detaca-se: a) o aumento da renda per capita 

nacional para mil dólares; b) a expansão do PIB e a superação da barreia de 100 

bilhões de dólares, posicionando o País como o 8° maior mercado do Ocidente; c) o 

crescimento da oferta de emprego a taxas superiores a 3,5% ao ano, com a criação de 

até 1.800.000 postos de trabalho no quinquênio de sua vigência, reduzindo-se o 

subemprego em zonas urbanas e rurais; e d) o aumento do nível do comércio exterior 

brasileiro para 40 bilhões, montante 15 vezes superior ao movimentado em 1963 

(BRASIL, 1974). 

É importante ressaltar que o estímulo à indústrialização passou por uma 

mudança no perfil da indústria. Enquanto antes ocorria um processo de substituição 

de importação de bens duráveis, nesse momento o foco é substituir a importação de 

insumos básicos e bens de capital, conforme Mantega (1997). Essa posição foi 

sustentada por meio de investimentos governamentais no setor privado, 

principalmente com concessão de crédito por parte do Banco Nacional de 

Desenvolvimento (BNDE), conforme apontado por Mantega (1997, p. 35): 

Os segmentos econômicos eleitos pelo II PND foram alvo de um conjunto de 
privilégios que compreenderam desde tarifas alfandegárias mais elevadas 
para a importação de produtos concorrentes do exterior, até linhas especiais 
de financiamento do BNDE com taxas de juros que se revelariam irrisórias e 
barateavam consideravelmente o custo dos empreendimentos, 
principalmente das fábricas de bens de capital. 

A "marcha forçada" mostrava uma forte intervenção governamental para 

possibilitar o crescimento do setor privado, como apontado por Brasil (1974). Essa 

intervenção crescente se mostrava necessária em um cenário de uma economia que 

apresentava dificuldades de se manter no mesmo ritimo de crescimento do "milagre", 

conforme Bercovici (2005, p. 29): "o Estado interviu de modo cada vez mais crescente 

na economia, principalmente para proporcionar as condições favoráveis ao 

crescimento e florescimento do setor privado". 

Apesar do crescimento da indústria nacional, e da taxa de crescimento do PIB 

relativamente estável, conforme Tabela 3, pode-se observar um expressivo aumento 

da inflação, bem como um avanço do endividamento externo. É preciso citar que o 
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endividamento externo ocorreu em condições menos favoráveis para o Brasil, uma 

vez que além de elevadas taxas, era de um perfil de curto prazo o que representava 

um maior risco ao governo brasileiro, conforme aponta Rodrigues (2015, p. 22): 

No período do II PND, o crescimento médio do PIB foi de 6,3% ao ano e o 
aumento da dívida externa foi espetacular, passando de US$ 2,5 bilhões no 
início da ditadura militar para mais de US$ 100 bilhões em 1985, e a 
concentração da dívida externa bruta no setor público passou de 24,9% em 
1972 para 50,4% em 1975, atingindo 76,6% em 1980, caracterizando-se o 
processo de estatização da dívida. 

TABELA 3 - CRESCIMENTO ANUAL DA INFLAÇÃO E PIB 

ANO INFLAÇÃO (%) PIB (%) 

1974 26,90 8,2 
1975 29,35 5,2 
1976 46,26 10,3 
1977 38,78 4,9 
1978 40,81 5,0 
1979 77,25 6,8 
1980 99,20 9,2 

FONTE: IGP-DI/FGV (1948-1979); IPCA (inflação oficial/ 
1960-2013), IBGE, BCB-Depec. 

O II PND trouxe um crescimento médio do PIB de 6,3% ao ano e fomentou o 

crescimento da indústria, principalmente de bens de capital e insumos básicos, 

conforme Mantega (1997, p. 36): "a participação da produção de bens de capital na 

indústria de transformação subiu de 11,3% em 1970 para 15,4% em 1975 e 

permanece aproximadamente nesse patamar até 1980". 

Apesar disso, o Plano marca o fim da fase do "milagre", pois sua taxa de 

crescimento média do PIB caiu de aproximadamente 1 1 % para 6,3%, bem como 

ocorreu um aumento da inflação significativo, conforme Tabela 3, por fim o 

endividamento externo mais que dobrou, conforme Rodrigues (2015). 

1.4 A CONCLUSÃO DO "MILAGRE" 

Depois desse recorte histórico até o fim do "milagre", podemos concluir que o 

regime militar começou com um Brasil em um processo de industrialização iniciado 

pelo governo Vargas e consolidado por JK. 

Com o início do regime militar em meio a uma inflação descontrolada, foram 

adotadas medidas para o controle inflacionário, bem como a manutenção de uma taxa 

de juros elevada, redução do déficit governamental, estímulo ao mercado privado e 
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subsídios aos exportadores agrícolas. Essas medidas foram combinadas à uma oferta 

de crédito além do "normal" devido a conjuntura internacional de apoio dos EUA aos 

países da América Latina, tendo em vista interesses políticos com a guerra fria. 

Diversos fatores contribuíram para o "milagre", entre eles: conjuntura 

internacional favorável, com abundância de crédito dos EUA; indústria consolidada 

durante o governo JK, com capacidade ociosa; balança fiscal equilibrada, fato 

ocorrido durante o PAEG; exportação agrícola favorável; e controle da taxa de juros e 

salários para conter a inflação. 

O resultado dessas medidas foi um acelerado crescimento econômico, com 

elevação das taxas de crescimento do PIB sem precedentes, acompanhado de uma 

redução da inflação, o que era um grande objetivo dos governos anteriores. Vale 

lembrar que esse crescimento não foi igualitário, uma vez que a concentração de 

renda no período aumentou significativamente. 

A marca do fim desse período ocorreu pelo choque do petróleo, o qual 

desestabiliza a economia nacional e eleva o custo de crédito internacional o que 

impacta diretamente no país, pelo fato do Brasil ser um grande importador de petróleo 

e pelo seu crescimento ser financiado por meio de endividamento externo. 

O governo Geisel tenta manter a economia aquecida com o II PND, porém 

não consegue manter taxas de crescimento do PIB acima de 10% ao ano, a inflação 

volta a aumentar junto ao acelerado endividamento externo. 

Pode-se concluir que o Brasil cresceu além das expectativas durante esse 

período. A partir desse ponto, o estudo passa a ser de verificar se o estado do Paraná 

acompanhou o crescimento nacional no período e quais suas particularidades com 

relação a atividade econômica. 
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2 ESTADO DO PARANÁ 

Depois de compreender melhor o que foi o "milagre" econômico durante o 

regime militar, bem como a conjuntura que possibilitou o acontecimento deste, o 

estudo será focado no estado do Paraná. Será analisado a economia desse estado 

entre 1930 e 1960, levando em conta aspectos de sua formação e principais atividades 

da região. Em seguida, será estudado a economia paranaense durante o "milagre", 

quais suas principais características e diferenças para com o cenário nacional. 

2.1 PARANÁ ENTRE OS ANOS DE 1930 E 1960 

O Paraná é atualmente uma das 27 unidades federativas do Brasil, a região 

fazia parte da província de São Paulo até 1853, quando o então imperador Dom Pedro 

II, por meio da Lei imperial n.° 704, oficializou a criação do novo estado do Paraná 

(IBGE, 2021). 

Como foi previamente observado, o Brasil antes de 1930 possuía uma 

economia agrícola, baseada na monocultura para exportação. O Paraná não era 

diferente, a região era conhecida pelo tropeirismo e agricultura, passando pelo ciclo 

da erva mate, a qual chegou a representar 85% da economia local e pelo ciclo do café, 

responsável por uma grande onda de migração para o estado. A partir da década de 

1930 temos, diferentemente do Brasil, um processo de industrialização muito mais 

lento e atrasado (MAGALHÃES FILHO, 2011). 

O cenário nacional antes de 1930 é marcado pelo foco na agricultura, o 

estado paranaense é considerado um dos destaques da nação no período anterior a 

1930 (IPARDES, 1982, p. 12), principalmente com a região Norte do estado, a qual é 

reconhecida pela produção agrícola, sendo palco de grande migração, tanto de 

brasileiros como de colonização europeia para trabalhar nas lavouras. 

O ciclo da erva mate tem papel relevante não apenas na economia paranaense, 

como também em aspectos políticos e sociais. Seu cultivo estimulou o crescimento de 

cidades (estrada de ferro entre Curitiba e Paranaguá) e principalmente a emancipação 

política do Paraná, conforme Andrade e Belli (2013). 

Diferentemente da pecuária, que tinha características campeiras e ocorreu 

concomitantemente com a produção de erva mate, a economia ervateira tinha 

características urbanas (ainda que menos que no ciclo do café), principalmente na 
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atividade de beneficiamento de erva. Isso gerou uma externalidade de favorecimento 

da urbanização, uma vez que as famílias que produziam erva precisavam de escolas 

para seus filhos, de comida, de produtos pessoais. Dessa maneira, foi criada uma 

espécie de "rede" de comércio, sendo a erva mate o seu componente central, de 

acordo com IPARDES (1982, p. 8). 

O declínio desse ciclo se deu com a redução da exportação, principalmente para 

países da América Latina que aumentaram seu cultivo nacional e, dessa maneira, 

reduziram a sua demanda de importação, de acordo com Magalhães Filho (2011). O 

aumento de cultivo de outros produtos agrícolas também "tiraram espaço" da erva 

mate, sendo o café o protagonista dessa mudança. Vale pontuar que a erva mate não 

deixou de ser cultivada, assim como a produção madeireira e mesmo a pecuária, elas 

apenas diminuíram sua intensidade, dando espaço cada vez mais a economia cafeeira, 

conforme Andrade e Belli (2013, p. 6): "A produção do mate foi a tomada de espaço pela 

agricultura paranaense de culturas como o café". 

A transição entre a produção de erva mate e café foi gradual, dando espaço 

ao ciclo do café, um dos principais responsáveis pelo impulsionamento do estado em 

relação aos demais, bem como a atividade que trouxe grande riqueza à região. 

A produção cafeeira gerou diversas externalidades positivas que possibilitaram o 

amadurecimento da economia local, bem como o surgimento de indústrias, conforme 

IPARDES (1982, p. 13): 

Em seu processo de acumulação, os capitais produtivo e comercial ligados 
ao café podem desdobrar-se dando origem a novas formas de capital, como o 
bancário e o industrial. Vai permitir a diferenciação das atividades, 
implantando um moderno sistema de transportes - as estradas de ferro - e 
impulsionando o crescimento das cidades [...]. com atividades ligadas a 
construção civil e à indústria. 

Dessa maneira, temos um avanço que vai muito além do café, com o capital 

advindo dessa atividade, o estado pode desenvolver-se em torno dessa economia 

cafeeira e aproveitar esse capital e investir em outras áreas. Essas externalidades 

foram extremamente benéficas ao território paranaense, com o desenvolvimento de 

várias cidades, grande fluxo de capital por conta do porto de Paranaguá e direta 

influência no início da indústria paranaense, IPARDES (1982). Pode-se concluir que o 

ciclo do café se diverge do ciclo da erva mate no sentido de que este último se 

caracteriza por exportação em massa do produto, enquanto o café trouxe, não apenas o 
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capital de exportação, como também possibilitou o desenvolvimento interno maior do 

estado, com a economia indireta do café, com a urbanização significativamente maior, 

indústrias de beneficiamento da commodity (IPARDES, 1982). 

Com essa nova dinâmica, os lucros obtidos com a atividade do café, eram 

reinvestidos a fim de haver progresso técnico, visando à redução de custos e aumento de 

produtividade na lavoura. Além disso, em certa extensão, ocorria o redirecionamento de 

capital a áreas como: bancos, indústrias, construção civil, serviços e transporte, 

diversificando a economia e diminuindo cada vez mais a dependência do café (apesar 

de não a atingir de forma completa), conforme IPARDES (1982). 

Em meio à crise de 1929, como o Brasil, o Paraná também foi afetado, 

principalmente com relação a queda de demanda dos seus principais componentes do 

PIB estadual: o café e a erva-mate. Conforme Teixeira e Totini (1991, p. 162): 

Com altos e baixos a depressão americana se estendeu até 1938, levando à 
violenta retração do comercio internacional, à queda acentuada dos preços e 
à suspensão de empréstimos e investimentos. As exportações brasileiras de 
café diminuíram muito, a partir de 1929-1930 num momento em que os 
estoques internos eram altos. O mercado norte-americano, nosso principal 
comprador de café, praticamente fechou. Com isso os preços internacionais 
do produto caíram para um terço dos preços normais, e não havia capital para 
o financiamento das exportações 

Entrando na década de 1930, representada pela era Vargas, temos o início de 

um processo de industrialização estruturado, por meio do Processo de Substituição de 

Importações (PSI). O Paraná ficou atrasado em relação ao país em termos de 

industrialização, principalmente pela atividade de cafeicultura, devidamente citado por 

Magalhães Filho (2011). 

Durante os anos 50 e 60, o estado paranaense apresenta características 

similares, principalmente de crescimento da produção cafeeira, com o aumento da 

demanda no pós guerra de 1945. Ocorreu um aumento de mais de 20 vezes da 

produção de café no estado em 20 anos, conforme Tabela 4. Acompanhando o 

crescimento da produção, ocorreu o crescimento da população do estado em quase 4 

vezes, sendo que o Paraná recebeu um fluxo migratório grande não apenas de 

brasileiros, como também de colônias estrangeiras, principalmente europeias, 

segundo Magalhães Filho (2011, p. 120). 
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TABELA 4 - POPULAÇÃO E PRODUÇÃO DE CAFÉ DO ESTADO DO PARANÁ 

INDICADOR 1940 1950 1960 

População ( 1 ) 

Produção de café ( 2 ) 

1,2 
0,9 

2,1 
6,0 

4,3 
20,6 

FONTE: IPARDES, MAGALHÃES FILHO (2011, p. 120). 
(1) População em milhões. 
(2) Produção de café em milhões sacas. 

Do exposto, entre os anos 1940 e 1960 o estado envidou esforços na produção 

de café se tornando um legítimo agroexportador enquanto outros com mais infraestrutura 

(São Paulo e Rio de Janeiro) buscaram a industrialização. A indústria paranaense 

nesse período se resumia em uma indústria de transformação, com beneficiamento de 

café e madeira, apresentando baixo grau de diversificação e complexidade, 

basicamente para atender a produção interna, atendendo o seu "polo", São Paulo, 

conforme Izepão (2013, p. 66): 

Essa permanente perda de renda estadual foi denominada de "capitalismo 
sanguessuga" exercido por São Paulo e que se configurou na exportação 
pelo Paraná de produtos primários, utilizando-se não somente do complexo 
ferroviário de São Paulo e do porto de Santos, mas também do seu setor 
financeiro e bancário, além da importação pelo Paraná de produtos 
industrializados. 

2.2 PARANÁ DURANTE O REGIME MILITAR 

No início dos anos 60 o estado passou a ter uma política de redução da 

quantidade de produção de café, uma vez que a oferta estava extremamente elevada em 

relação a períodos anteriores, conforme citado. Isso auxiliou na mudança de foco e início 

de uma diversificação de atividades econômicas, consequentemente influenciando na 

industrialização do estado. Cita Paraná (1963): 

Esta entrada súbita da produção paranaense na oferta mundial de café é o 
fator mais importante no desequilíbrio entre a oferta e demanda, em termos 
mundiais e principalmente nacionais. Em 1960, o Paraná produziu quase um 
terço da produção mundial, metade da produção brasileira, quase o dobro da 
produção africana e três vezes a produção colombiana. 

Como já apontado, o Paraná não apresentou o mesmo grau de 

industrialização do que São Paulo. Na década de 1960 o Norte do estado, produtor de 

café, era mais integralizado com a economia paulista, o qual já contava com um 

parque industrial muito mais desenvolvido, conforme Paraná (1963). Essa integralização 

do Norte paranaense para com à indústria de São Paulo de certa maneira impediu a 
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industrialização dessa região, uma vez que a oferta de produtos industriais já era 

existente, dificultando a concorrência, além disso a região fornecia produtos agrícolas. 

É importante ressaltar que o excedente de capital da produção do café foi 

para basicamente dois caminhos: (1) investidos na indústria paulista, vale pontuar que 

não foi investido na indústria do próprio estado pela falta de infraestrutura; (2) investidos 

em construção civil e outras atividades no Paraná, conforme IPARDES (1982, p. 16). 

Dessa maneira, certa parte do atraso paranaense com relação a sua 

industrialização tem relação com o fato de ser um importador de produtos 

industrializados e exportador de produtos primários à São Paulo, conforme Padis 

(1981, p. 143): 

O Paraná, ainda em uma medida difícil de ser avaliada, através de sua 
produção de café, contribuiu, nos últimos vinte anos [década de 1950 e 1960] 
com parcelas ponderáveis de sua renda, quer para subsidiar o parque 
industrial paulista, quer para atenuar os déficits orçamentários da união. 

Essa relação beneficiava mais o estado industrializado, pelo fato da evasão 

de renda ao estado paulista e pela importação de produtos com valor agregado 

maiores do que os exportados (RISCHIBIETER, 1972, p. 13). 

Diante disso, observou-se uma necessidade de mudar este paradigma, 

buscando integralizar as regiões do estado (norte cafeeiro com a capital - Curitiba) e 

industrializar o estado, primeiramente com políticas visando melhorar a infraestrutura, 

transporte, telecomunicação e energia, a fim de permitir essa expansão de indústrias 

na região, que até o momento encontrava-se estagnada (RISCHIBIETER, 1972). 

No ano de 1961 começa a ser aplicado o Projeto Paranaense de 

Desenvolvimento (PPD), concebido para fomentar a indústria do estado, voltado para 

realização de investimentos diretos e concessão de crédito, focado na indústria, 

infraestrutura de transportes e energia, conforme Magalhães Filho (2011). 

O objetivo da industrialização paranaense da década de 60 era de 

substituição das importações, principalmente de São Paulo, além disso, buscou a 

melhora de infraestrutura, transporte e energia. Essa tática era similar ao PSI de 

Vargas (1930): 
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Atualmente é possível perceber o quanto a estratégia de substituir importações 
em caráter regional para promover a industrialização, já na década de 1960, 
teria poucas condições de prosperidade. Esse fracasso se deve à permanência 
da atividade primária como esteio da economia paranaense, assim como ao 
adotar uma estratégia industrial já em processo de esgotamento diante do 
avançado estágio da indústria nacional em outras regiões. A substituição de 
importações, além de ser uma estratégia já defasada na década de 1960, tem 
como agravante o caráter regionalista, ao ser aplicada entre um estado e 
demais regiões do país (GARDENAL, 2018, p. 13). 

Para implementar o PPD, em 1962 ocorreu a criação da Companhia de 

Desenvolvimento do Paraná (CODEPAR), a qual no futuro foi substituída pelo Banco 

de Desenvolvimento do Paraná (BADEP) em 1968. Em seguida, foi criado o Plano de 

Desenvolvimento do Paraná, com foco no setor industrial, sendo a CODEPAR a 

responsável por conduzi-lo buscando na modernização industrial e do agronegócio, 

mais especificadamente com a implementação da agroindústria, indústria de papel, 

celulose e cimento como aponta IPARDES (1982). 

Os bancos de desenvolvimento, como o BADEP, visavam estimular a 

economia estadual por meio da oferta de crédito e investimento direto. Esses bancos 

concediam crédito para capital de giro e capital fixo para diversos setores da 

economia, sendo seu maior foco a indústria, conforme Tabela 5. 

TABELA 5 - PARTICIPAÇÃO DOS RECURSOS DA 
CODEPAR/BADEP POR SETOR (1962-1975) 

SETORES ATUAÇÃO DO BADEP 
POR SETOR (%) 

Agricultura 5,83 
Serviços 4,79 
Indústria 68,58 
Setor Público 20,80 
Total 100,00 

FONTE: IPARDES (1978, p. 103). 

Através de investimentos em empresas de economia mista, seus recursos 

financeiros eram providos pelo Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE), o qual 

recebia repasses de impostos, conforme aponta Braga (1996, p. 157): 

Sobre a criação da CODEPAR é interessante reproduzir partes do depoimento 
de Karlos Riechbieter, que foi Diretor Técnico da CODEPAR, depois seu 
presidente e do BADEP. Foi também Presidente da Caixa Econômica e 
Ministro da Fazenda: "A fórmula para o sucesso da administração de Ney 
Braga foram as empresas de economia mista, principalmente a CODEPAR. 
[... ] A CODEPAR administrava o Fundo de Desenvolvimento do Estado, cujo 
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montante equivalia a 20% do orçamento. O FDE era praticamente só para 
investimento. A despesa com pessoal [...]. era insignificante Tratava-se de 
um orçamento paralelo que podia ser aplicado sem pressão política, sem 
fisiologismo, unicamente no interesse do Estado. Tínhamos dinheiro para 
aplicar [... ] nós obrigávamos tanto o setor público como a empresa privada a 
fazer projetos. Poucos valorizavam os projetos. CODEPAR foi decisiva para 
alimentar o Paraná de energia elétrica e para construir a Rodovia do Café, 
que integrou o Estado economicamente e mesmo politicamente, do 
orçamento da CODEPAR 3% era destinado a estudos e projetos [...]". 

A atuação da CODEPAR/BADEP ocorreu por meio de repasse de recursos de 

programas governamentais e de recursos próprios, conforme IPARDES (1979, p. 10). 

A CODEPAR, baseada em estudos, traçava um planejamento estratégico para a 

economia do estado, migrando de uma economia baseada na monocultura de café 

para uma diversificadação econômica, destacando a agroindústria. 

O BADEP realizou investimentos relevantes em setores estratégicos, como 

de energia elétrica, água e esgoto, habitação residencial, promovendo não apenas o 

crescimento, mas também o desenvolvimento econômico do estado, por meio do 

investimento na Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL), Companhia de 

Saneamento do Paraná (SANEPAR), Companhia de Habitação do Paraná 

(COHAPAR) (IPARDES, 1979). 

Apesar do Paraná não dispor de diversos instrumentos de políticas fiscais, 

cambiais e monetárias como a União, as ações da CODEPAR/BADEP foram bem 

sucedidas, como apontado por Magalhães Filho (2011, p. 155): 

Não só produziram mudanças quantitativas e qualitativas na economia e na 
sociedade paranaense, como conseguiram criar as condições para a rápida 
superação do atraso relativo em que o Paraná se encontrava, em relação ao 
desenvolvimento da economia brasileira, ao final dos anos 50. Além disso - e 
este talvez seja o resultado mais importante -, criaram condições que 
permitiram que fosse absorvido, nos anos 70, o choque representado pela 
forte retração da cafeicultura. 

Com a atuação do BADEP, a economia industrial do estado cresceu, conforme 

citado, porém, além disso, houve uma diversificação da economia, sendo cada vez 

menos dependente do café. Além da diversificação com indústrias, tem-se uma 

diversificação na própria agricultura, com o aumento do cultivo de outras commodities 

como trigo, milho e soja, conforme Trintin (2017, p. 8). 

A diversificação do café para a soja foi marcante uma vez que esta commodity 

trouxe mudanças em termos da demografia do estado. Além do novo produto ocupar 



30 

parte do espaço do café, apresentava características fundiárias diferentes (TRINTIN, 

2017). A soja é uma commodity que apresenta uma estrutura de concentração 

produtiva em grandes latifúndios ao contrário da agricultura familiar. Esse movimento 

tem um impacto tanto na questão populacional do estado quanto na indústria. 

A indústria paranaense é marcada principalmente pelo agronegócio, dessa 

maneira, essa agroindústria surgiu primeiramente com o capital cafeeiro do norte do 

estado e posteriormente com o capital advindo da soja. Esse forte setor se 

caracterizava pela indústria de transformação de produtos primários e produção de 

maquinário para o agronegócio. É preciso dizer que essa industrialização não 

extinguiu o setor primário, mas sim foi um movimento complementar (IPARDES, 

1993). 

A partir dos anos 70, houve uma política de desconcentração do polo 

industrial, diminuindo a dependência do setor industrial do eixo São Paulo-Rio de 

Janeiro, tendo em vista o forte poder sindical, o aumento dos preços praticados na 

região industrial paulista e leis contra poluição excessiva, de acordo com o Decreto-lei 

n.° 195-A, de 19 de fevereiro de 1970 do estado de São Paulo (SIMONSEN 1974). 

Além disso, diversificando e estimulando os estados adjacentes, o estado do Paraná 

foi beneficiado por essa política, marcando um grande avanço na industrialização e 

urbanização da região, conforme Brum (1985). 

Essa política federal de desconcentração foi aproveitada também pelo Governo 

do Estado do Paraná, com benefícios para atrair indústrias. O estado executou uma 

política proporcionando diversas vantagens fiscais, de crédito com o apoio do BADEP 

e de venda de terrenos a preços subsidiados, a fim de atrair empresas à região. 

O grande projeto de industrialização estadual foi materializado na concepção 

da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), em 1972, na capital paranaense. A CIC foi 

resultado de uma política de instalação de um polo industrial na região metropolitana 

da capital, contando com uma posição geográfica estratégica e um estímulo a 

captação de investimentos por parte do governo do estado, de acordo com Chiapetti 

(1994, p. 48). 

O projeto CIC, implantado na primeira gestão do prefeito Jaime Lerner 
(1971-1974), induziu a uma mudança qualitativa e estrutural na economia 
paranaense que não mais ficou tão fortemente dependente do setor primário, 
mas avançou consideravelmente no setor secundário que. por sua vez, gerou 
reflexos no setor terciário. A sua implantação ofereceu aos capitais privados 
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do país e do exterior condições favoráveis para que associassem esforços 
internos pela diversificação da economia paranaense. 

A instalação da CIC é importante pois foi um símbolo da consolidação de um 

Paraná industrializado, com planejamento, infraestrutura e urbanizado. A CIC mudou 

toda dinâmica demográfica do estado e, principalmente, de Curitiba. O local foi 

escolhido justamente pela infraestrutura que a capital oferecia, com energia, transporte, 

serviços especializados. Dessa maneira, existia todo um sistema propício para a 

existência de um polo industrial. 

Vale resgatar que todos os esforços da CODEPAR em 1960 para desenvolver 

infraestrutura ao estado foram peça-chave na instalação da CIC. Isso pode ser 

observado ao analisar as companhias que receberam investimentos na década de 60 

para melhorar a infraestrutura do estado. Essas empresas foram empregadas nesse 

momento, com energia elétrica estável da COPEL; com abastecimento abundante de 

água potável através da SANEPAR; e com um sistema de comunicações da 

TELEPAR, através do sistema DDD e DDI. 

A localização geográfica da CIC era considerada estratégica, com o aeroporto 

Afonso Pena localizado próximo à Curitiba (São José dos Pinhais). Existe também 

uma grande malha de rodovias de qualidade ligando a capital com todos polos 

econômicos próximos (São Paulo, porto de Paranaguá e fronteira Oeste). 

O impacto da industrialização vai além de fatores econômicos, afetando também 

a demografia estadual, proporcionando o êxodo rural e o aumento da urbanização, 

tendo uma relação direta entre esses fatores, conforme Bordo (2005, p. 2): 

Desde o final do século XVIII, urbanização e industrialização foram processos 
complementares, associados um ao outro. As primeiras máquinas exigiam 
grande quantidade de trabalhadores vivendo próximos das fábricas e, para a 
comercialização dos produtos industrializados, eram necessários os 
estabelecimentos comercias, que são típicos do meio urbano. Também a 
infra-estrutura criada para atender aos interesses de algumas fábricas, como 
abertura de estradas, ruas, fornecimentos de energia, água encanada, meios 
de comunicação, atraiu novas indústrias para as cidades, aumentando a 
concentração de pessoas no espaço urbano. 

2.3 FINAL DO REGIME MILITAR 

Pode-se afirmar que o Paraná, durante o regime militar, apresentou uma 

mudança clara nas suas políticas entre 1960 e 1970. Para Padis (1981) em 1960 o 
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estado começou um processo de redução da dependência do café. Para realizar essa 

redução, passou a investir em infraestrutura, transporte, telecomunicações e energia, a 

fim de possibilitar o desenvolvimento da região e uma possível indústria local, 

localizada no interior e sem o foco de urbanização, conforme o Projeto Paranaense de 

Desenvolvimento. 

Na década de 1970 tem-se um ponto de inflexão, com a desconcentração das 

indústrias, o Paraná buscou atrai-las para a região, por meio de investimento direto e 

de concessão de crédito. A atuação do BADEP foi extremamente relevante em 

estimular a consolidação da indústria local. Esta fase foi simbolizada pela criação da 

Cidade Industrial de Curitiba. 
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3 BRASIL E PARANÁ 

Neste capítulo será verificada a economia brasileira em relação à paranaense ao 

longo das décadas de 30 a 70, com foco no "milagre" econômico do regime militar. 

Serão analisados diversos aspectos, principalmente com relação as principais 

semelhanças e diferenças entre as atividades econômicas praticadas em cada década. 

Após realizar essa verificação entre a economia nacional e a do estado 

paranaense, será feito uma análise específica levando em conta os seguintes 

indicadores: PIB, composição do PIB, participação do Paraná no produto nacional, 

indústria, agropecuária, setor de serviços e população. 

3.1 BRASIL E PARANÁ ENTRE AS DÉCADAS DE 1930 E 1970 

A revolução de 1930, que marca o início da era Vargas, mudou a estrutura do 

país e, por consequência, de suas unidades federativas. Marcado pela crise de 1929, 

o mundo encontrava-se desestabilizado e o Brasil também. O principal produto 

brasileiro exportado, o café, sofreu um choque de demanda, o que fez com que a ela 

fosse extremamente reduzida, afetando não apenas a economia cafeeira como toda 

economia paranaense. Diversas políticas públicas foram feitas para conter os efeitos 

dessa queda de demanda, como a compra dos excedentes de saca de café por parte 

do governo. 

Essa crise mostrou a fragilidade do modelo agroexportador, sujeito aos preços 

da commodity no mercado mundial. Isto posto, Vargas desenvolve o PSI a fim de 

depender menos de importações e iniciar um processo de industrialização do país. 

O estado do Paraná não acompanhou esse movimento de industrialização 

proposto pelo PSI, priorizando a produção agrícola, com a produção ervateira e 

posteriormente de café, segundo Magalhães Filho (2011). 

Na década seguinte o Brasil continua com seu processo de industrialização, 

principalmente no Sudeste, enquanto o Paraná continua com sua produção agrícola, 

cedendo cada vez mais espaço ao café. 

Grande fato desse período foi a segunda guerra mundial, o que fez com que as 

importações caíssem devido a indústria externa estar voltada à guerra. Isso de certa 

maneira ajudou o PSI, pois diversos produtos passaram a ser produzidos nacionalmente 
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para suprir a demanda interna. Outro fator que ajudou esse cenário foi a desvalorização 

cambial devido ao conflito, tornando a pequena indústria brasileira mais competitiva. 

Nos anos 50, o Brasil está, sob o comando de JK, industrializando a nação, 

com o Plano de Metas, focando no forte investimento público para a expansão e 

diversificação do setor industrial. Por outro lado, o Paraná apresenta um posicionamento 

contrário a essa política. Durante esse período o estado estava expandindo sua 

produção de café, chegando quase no ápice de sua produção no fim dos anos 50, com 

20,6 milhões de sacas de café em 1960, comparado a 0,9 milhões em 1940, conforme 

Magalhães Filho (2011, p. 95): 

Enquanto o País avançava no caminho da industrialização, com forte 
participação estatal e crescente fortalecimento das frações industrial e 
financeira da burguesia... O Paraná alcançava o auge da expansão de uma 
economia do tipo primário-exportador. A ideologia desenvolvimentista, já 
hegemônica no discurso oficial do governo de Juscelino Kubitschek, mal 
aparecia nas ações e falas dos que detinham o poder político no estado. 

Isso impactou o estado no cenário político, uma vez que estava indo de 

encontro com a agenda presidencial. Durante esse período existe um claro atraso na 

industrialização paranaense com relação ao eixo São Paulo-Rio de Janeiro. Esse 

atraso se concentra no fato de que o a cafeicultura era a base da economia do Paraná 

e sua produção encontrava-se na máxima histórica. 

Outro fator era a falta de infraestrutura do estado, basicamente o Norte do 

Paraná era um grande cafezal anexado à São Paulo, sendo que existia uma relação 

de comércio entre os estados, um com seus produtos agrícolas e outro com produtos 

industrializados. 

Durante essa década também se tem um grande crescimento populacional 

principalmente pela atividade cafeeira. A população do estado quase dobrou nesse 

período e esse crescimento continuou na década seguinte. 

Com um Brasil industrializado, principalmente o Sudeste, o Plano de Metas de 

JK foi bem sucedido em vários aspectos, porém trouxe um grande endividamento ao 

país, bem como uma relativa alta da inflação, esses fatores combinados com a 

instabilidade política do governo de Jango culminaram no início do regime militar. 

Se por um lado os militares estavam envidando esforços para conter o avanço 

inflacionário, estimular a indústria e o crescimento do Brasil com o PAEG, o estado 

paranaense estava atingindo o ápice na produção de café. Esse foi o momento em que o 
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Paraná era o maior produtor de café do Brasil e responsável por mais de um terço da 

produção mundial da commodity (Paraná 1963). 

Isto posto, pode-se observar que o Brasil estava evoluindo não apenas com a 

industrialização, mas também com diversas reformas estruturais, como reforma 

tributária e financeira. Teve também uma abundante oferta de crédito internacional 

que foi empregada em fatores produtivos, os quais possibilitaram o acontecimento do 

milagre. 

Nesse período o Paraná começa a se aproximar da política nacional de 

industrialização, ao desestimular a produção de café e iniciar um processo pesado de 

investimento em infraestrutura com a CODEPAR. Esse processo que ocorreu na 

década de 60 possibilitou a consolidação da indústria paranaense nos anos 70. 

A década de 70 é um período de grandes feitos, tanto para o Brasil quanto 

para o Paraná. No cenário nacional está ocorrendo o "milagre", o país crescendo sem 

precedentes, com queda da inflação, indústria estabelecida, alta disponibilidade de 

crédito, fatores que contribuíram para um PIB elevado. O estado do Paraná, por sua 

vez, desfrutava do impulso do crescimento nacional, avançando em um ritmo 

acelerado nesse período, consolidando sua indústria, por meio da CIC. Além da 

indústria local, é preciso citar a diversificação de sua agricultura, com soja, milho e 

trigo, reduzindo a importância do café. 

3.2 ANÁLISE CRESCIMENTO ECONÔMICO DO BRASIL E PARANÁ 

Nessa seção será feita a análise comparativa de crescimento entre o Brasil e o 

Paraná. O principal indicador de crescimento analisado será o Produto Interno Bruto, 

neste caso, do Brasil e o Paraná. O PIB representa a soma do produto de três setores: 

A) Setor primário: qualquer atividade de transformação de materiais naturais 

em produtos primários (matéria-prima), ou seja, engloba agricultura, 

pecuária, mineração e os demais extrativismos; 

B) Setor secundário: esse setor transforma os produtos do setor primário em 

produtos de consumo ou maquinário industrial. Suas principais atividades 

são indústria, construção civil e abastecimento de água e energia. 

C) Setor terciário: Com características completamente diferentes dos demais 

setores, este compete à desde prestação de serviços à administração 

pública. 
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Para que a análise do estudo seja completa, além de analisar o PIB do Brasil 

em relação ao Paraná, será analisado a produção dos três diferentes setrores. Dessa 

maneira é possível verificar as particularidades de cada setor em relação ao seu 

respectivo período, bem como a participação do PIB do Paraná em relação ao nacional. 

Para fins de análise de crescimento econômico, será utilizado como ano base 

1947, pois os escassos valores encontrados iniciam-se nesse ano. A base quinquenal foi 

utilizada pelo mesmo motivo (dificuldade na obtenção de dados). É importante citar que 

existem muitas fontes do PIB paranaense e brasileiro muito antes de 1960, porém muitas 

são de bases, períodos e deflatores diferentes, impossibilitando a comparabilidade entre 

eles. Além disso, diversas estatísticas que deveriam ser apresentadas anualmente, não 

são, principalmente das décadas anteriores a 1960 referente ao Paraná. 

3.2.1 Composição do PIB 

Para iniciar a análise, é preciso compreender como o PIB é composto, tanto 

nacional quanto do Paraná. Para isso, a Tabela 6 mostra essa composição em termos 

percentuais. A escolha do período coincide com o "milagre", objetivo do estudo, uma vez 

que esse período será colocado em evidência. 

TABELA 6 - COMPOSIÇÃO DO PIB (1967-1973) (MÉDIA) 

SETOR BRASIL (%) PARANÁ (%) 

Primário 16,07 15,82 
Secundário 29,00 28,95 
Terciário 57,93 55,23 

FONTE: IBGE (1939-2017). 
NOTA: Frequência: Anual de 1939 até 2017. 

É possível verificar, conforme Tabela 6, que a composição média do produto 

entre a nação e o estado paranaense é muito similar, com uma proeminência maior no 

setor terciário. Com percentuais similares, a análise fica mais fácil, uma vez que se o 

crescimento dos setores forem próximos, logo o PIB consolidado também será, pois a 

composição é similar. 

Após o retrospecto histórico feito nos capítulos 1 e 2, o qual mostra que o 

estado do Paraná industrializou-se tardiamente (anos 60 e 70) Dessa maneira, seria 

possível esperar que o setor secundário possuisse percentual mais elevado no PIB 

nacional, o que não ocorre. Uma vez que essa composição é feita entre 1967 e 1973, 

o que já esboçava um Paraná em processo de industrialização relativamente 

http://www.ibge.gov.br/
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avançado. Além disso, é preciso compreender que o Brasil é um país continental e 

esse produto representa a soma de todas unidades federativas, ou seja, apesar do 

eixo São Paulo-Rio de Janeiro ser mais industrializado que o Paraná, existiam 

estados que quase não possuiam indústrias e dependiam majoritariamente do setor 

primário e terciário. Dessa maneira, pode-se entender um possível motivo da composição 

setor secundário ser similar. 

3.2.2 PIB consolidado 

Utilizando o ano base como 1947, tem-se a Figura 1, representando a 

variação percentual do PIB, tanto brasileiro quanto paranaense, foi utilizado a métrica 

quinquenal. 

A análise será baseada na comparação do PIB nominal, utilizando preços 

correntes. Isso não representa a taxa de crescimento real da economia, uma vez que 

não retira os efeitos da inflação. Apesar disso dificultar a compreenção, não impede a 

comparação entre o Brasil e o Paraná, uma vez que ambos estão na mesma base. A 

diferença é que os percentuais de "crescimento" serão mais elevados devido ao efeito 

inflacionário. Como já apontado, isso se fez necessário pela escassez de dados. 

FIGURA 1 - VARIAÇÃO PERCENTUAL DO PIB DO BRASIL E PARANÁ 

100,00% 

.Paraná t ° " r " 

FONTE: PIB estadual e nacional (IBGE). 
NOTAS: Frequência: Anual de 1939 até 2017. 

Unidade: R$ (mil), a preços do ano 2010. 
Atualizado em:31/05/2021. 
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Seguindo o apresentado na Figura 1, pode-se observar que o Paraná 

apresentou um PIB mais volátil que o nacional, o que é natural, pelo fato de o Brasil 

compor o crescimento distribuído de diversas unidades federativas. Dessa maneira, 

se ocorresse algum choque na produção de café (como aconteceu no ano de 1970), o 

PIB paranaense seria afetado mais do que o nacional, uma vez que o Brasil, por 

possuir outras 26 unidades federativas para atenuar os efeitos desse choque. Logo, é 

natural que a variação nacional seja menor do que a estadual, tendo seu risco diluído 

em 27 unidades federativas (atualmente). 

Entre o ano inicial (1947) e 1965, o Paraná apresentou um crescimento 

avançado em relação ao nacional, impulsionado pelo agronegócio e o setor de 

serviços. Vale ressaltar que esse destaque pode ter ocorrido por conta de o estado 

estar voltado à produção cafeeira nas décadas de 50 e 60, sendo responsável por 

mais de 50% da produção nacional (IPEADATA, 2011). Esse avanço da produção 

cafeeira, com toda sua economia indireta de serviços e comércio, pode ter sido um 

fator decisivo para esse destaque. 

Para analisar o período do "milagre" (1967-1973), será preciso observar dois 

espaços de tempo, de 1965 a 1970; e de 1970 a 1975, cada um com suas 

particularidades. No primeiro período (1965-1970), o estado paranaense deixa de 

apresentar um crescimento superior ao nacional, sendo "ultrapassado" pelo crescimento 

do Brasil. Enquanto o estado cresceu aproximadamente 23% o país teve taxas de 

51%. Já no segundo período (1970-1975), a situação foi diferente, o estado apresenta 

um crescimento acelerado de 95% enquanto o nacional foi de 6 1 % . 

Com base nas informações expostas, não é possível concluir ainda o cerne da 

questão. É preciso fazer uma análise de quanto o produto cresceu entre 1965 e 1975. 

Nesse período o crescimento do estado e da nação foram similares 140,48% (Paraná) 

e 144,79% (Brasil). Isso mostra que apesar do ter obtido um crescimento 

extremamente superior ao nacional entre 1970 e 1975, esse crescimento foi 

basicamente uma recuperação de seu menor crescimento no primeiro período. Sendo 

assim é possível concluir que as taxas de crescimento do Paraná e do Brasil foram 

similares entre 1965 e 1975, com aproximadamente 140% contra 144%, respectivamente. 

Apesar da taxa de crescimento do PIB a preços correntes ser similar, ocorreu 

uma discrepância entre os períodos analisados. Para entender essa diferença é 

preciso analisar cada setor individualmente. 
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3.2.3 Setor agropecuário 

Esse setor é o mais relevante em termos da diferença de crescimento entre o 

estado e a nação no período do "milagre", principalmente entre 1965 e 1970, quando o 

Paraná apresentou um crescimento inferior ao nacional. Também representa o 

provável motivo do estado ter se recuperado entre 1970 e 1975, dessa vez 

apresentando um crescimento acelerado, recuperando o menor crescimento do 

período anterior (1965-1970). 

Entre 1947 e 1960 o Paraná apresenta um crescimento superior ao brasileiro, 

principalmente como produtor cafeeiro. O estado, em 1950, se estabeleceu 

efetivamente como um monocultor voltado para exportação do café, com o seu Norte 

cafeeiro. Esse "descolamento" de crescimento de 1947 pode ser explicado pela alta 

demanda pela commodity produzida no estado, com o aumento da demanda no fim da 

segunda guerra mundial, uma vez que quando o conflito se iniciou os países 

diminuiram a necessidade por esse produto, pressionando seu preço para baixo. 

Dessa maneira esse crescimento representa uma recuperação da economia dos 

cafezais. Entre 1947 e 1960 o aumento da produção de café foi de mais de 20 vezes, 

ritmo muito superior ao nacional (IPEADATA, 2010). 

Nos anos 1960 ocorreu um movimento de desestímulo da produção de café, 

uma vez que ela estava com apresentando um quadro de excesso de oferta, 

pressionando sua queda de preço. No primeiro período de análise do "milagre" 

(1965-1970), se tem uma possível explicação para a diferença de crescimento entre o 

PIB nacional e estadual. Como pode-se observar pela Figura 2, a produção 

agropecuária de ambos caiu no ano de 1970, sendo uma das causas a queda da 

produção de café. 
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FIGURA 2 - PIB AGROPECUÁRIA ANUAL - BRASILEIRO E PARANAENSE 

140,00% 

FONTE: PIB Estadual - agropecuária (IBGE). 
NOTAS: Frequência: Anual de 1939 até 2017. 

Unidade: R$ (mil), a preços do ano 2010. 
Atualizado em:31/05/2021. 

O estado do Paraná apresentou uma queda na produção muito mais 

acentuada do que o Brasil, sendo uma possível causa de seu pior desempenho do PIB 

entre 1965 e 1970. Enquanto em 1969 o estado era responsável por quase 60% da 

produção nacional de café, em 1970 esse cenário mudou drasticamente. Além da 

baixa de preço do produto, ocorreu uma forte geada no estado, impactando a 

produção da commodity fortemente, conforme Tabela 7. 

TABELA 7 - PRODUÇÃO DE CAFÉ BRASILEIRA E PARANAENSE 

ANO PRODUÇÃO 
BRASILEIRA 

PRODUÇÃO 
PARANAENSE 

PARTICIPAÇÃO 
PARANAENSE(%) 

1969 2.567.014 1.492.000 58,12 
1970 1.509.520 196.000 12,92 
1971 3.102.924 1.536.000 49,50 
FONTE: IBGE. 
NOTA: Frequência: Anual de 1931 até 2010. 
Unidade: Tonelada Unidade: Tonelada. 
Atualizado em:24/11/2011. 

Fica evidente a diminuição da participação paranaense em relação a nacional 

no ano de 1970, de 58% para 12%. Isso mostra como a produção de café foi afetada 

nesse período, um possível motivo da diferença entre o crescimento do PIB nacional e 

estadual entre 1965 e 1970. 

Esse acontecimento que foi uma possível explicação para diferença do 

crescimento da produção do Brasil e do Paraná, também é a provável explicação da 
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diferença no período seguinte (1970-1975). A produção da commodity apresentou 

uma recuperação logo no ano seguinte (1971), com um crescimento de 683%. Isso 

contribuiu com o crescimento do PIB paranaense, o qual apresentou um crescimento 

acima do nacional. 

Vale ressaltar que esse crescimento foi muito elevado em termos percentuais 

uma vez que qualquer aumento na produção de café resultaria em um impacto 

significativo na produção agropecuária, pois no ano de 1970 quase não foi produzido 

café se comparado com anos anteriores. 

3.2.4 Setor industrial 

O setor industrial paranaense acompanhou quase que de maneira uniforme o 

brasileiro entre 1947 e 1970. Como apontado no capítulo 2, entre 1960 e 1980 ocorreu 

um processo de industrialização intenso no Paraná o que pode explicar esse forte 

crescimento desse setor, conforme Figura 3. No contexto nacional também se 

observa um crescimento acelerado durante o "milagre", sendo que em 1975 ocorreu 

uma queda do PIB industrial, possivelmente pelo choque do petróleo, o qual gerou 

uma crise e afetou diretamente o setor industrial dependente da commodity, a qual 

teve um aumento de preço de 300%. 

FIGURA 3 - PIB INDUSTRIAL ANUAL - BRASILEIRO E PARANAENSE 

180,00% 

FONTE: PIB Estadual - indústria (IBGE). 
NOTAS: Frequência: Anual de 1939 até 2017. 
Unidade: R$ (mil), a preços do ano 2010. 
Atualizado em:31/05/2021. 
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3.2.5 Setor de serviços 

O setor de serviços foi representado por uma ligeira diferença entre as taxas 

de crescimento desse setor. O Paraná apresentou um crescimento acelerado em 

relação ao nacional entre 1947 e 1955, após isso continuou apresentando taxas de 

crescimento superiores ao Brasil, porém de maneira atenuada. 

FIGURA 4 - PIB SETOR DE SERVIÇOS ANUAL - BRASILEIRO E PARANAENSE 

120,00% -

FONTE: PIB Estadual - serviços (IBGE). 
NOTAS: Frequência: Anual de 1939 até 2017. 
Unidade: R$ (mil), a preços do ano 2010. 
Atualizado em:31/05/2021. 

3.2.6 Participação do Paraná na economia brasileira 

A participação do Paraná na economia brasileira pode ser representada pela 

participação do estado no PIB nacional. A Tabela 8 evidencia essa participação. 

TABELA 8 - PARTICIPAÇÃO DO PARANÁ NO PIB DO 
BRASIL 

PERÍODO | PARTICIPAÇÃO (%) 

3,83 
4,90 
5,68 
6,42 
6,48 
5,48 
6,81 
6,59 

Fonte: IBRE/FGV, IPARDES. 

1947 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
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Pode-se observar que o estado paranaense apresentou um crescimento 

constante na participação do PIB nacional, com exceção de 1970. Isso mostra a força 

e crescimento do estado ao longo dos anos, com a sua forte produção cafeeira e 

posteriormente com sua indústria. 

Essa exceção de 1970, na qual houve uma queda da participação do estado 

na produção brasileira, corrobora com o explicado no tópico anterior, com a forte 

queda da produção de café que ocorreu, com a participação do estado na produção 

de café caindo de 58% para 12% (Tabela 8). Fato este que foi realmente uma 

exceção, pois logo no período seguinte o estado retomou sua produção e, por 

consequência, sua participação na economia nacional. 

3.3 CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO PARANAENSE 

Apesar de não ser o objetivo do estudo, é importante ressaltar o crescimento 

populacional do Paraná em comparação ao Brasil, uma vez que a população 

representa a força motriz da economia. 

O estado paranaense passou por diversos ciclos econômicos, sendo que 

cada ciclo foi responsável por trazer grande migração ao estado, principalmente com 

o ciclo do café e com a posterior industrialização. 

Durante o ciclo do café, o Norte do estado foi alvo de um grande fluxo 

migratório, com a economia direta e indireta do café. A Figura 5 e a Tabela 9 mostram 

esse acontecimento. Por outro lado, com a expansão da soja na década de 1970 a 

população rural passa a cair (IBGE, 1979). Essa queda ocorreu pois o perfil de cultivo 

da soja é diferente do café. A soja tem uma característica de concentração fundiária, 

logo, os agricultores familiares perdem certo espaço o que pode explicar esse êxodo 

rural até certo ponto. 
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FIGURA 5 - CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL 
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FONTE: População residente - rural (IBGE). 
NOTAS: Frequência: Decenal de 1940 até 2010. 

Atualizado em:18/11/2013 

TABELA 9 - POPULAÇÃO E PRODUÇÃO DE CAFE DO ESTADO DO PARANÁ 

INDICADOR 1940 1950 1960 

População 
Produção de café 

1,2 
0,9 

2,1 
6,0 

4,3 
20,6 

Fonte: IPARDES, MAGALHÃES FILHO (2011, p. 120). 
(1) População em milhões. 
(2) Produção de café em milhões sacas. 

Outro fator relevante no fluxo migratório do estado foi representado pela 

industrialização, principalmente com a consolidação da Cidade Industrial de Curitiba 

na década de 1970. O estado do Paraná começou a intensificar sua industrialização 

nos anos 60, com a melhora na infraestrutura do estado e nos anos 70 com o aumento 

da urbanização com a CIC. A Figura 6 mostra isso, além de o estado exibir um 

crescimento superior ao nacional. 

Vale ressaltar que se nos anos 70 ocorreu uma redução na população rural 

com a soja, certa parte desse efetivo migrou para outros estados e parte migrou à 

regiões urbanas para trabalhar na indústria e na agroindústria. 



45 

FIGURA 6 - CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO URBANA 

1600% 

Paraná » Brasil 

FONTE: População residente - urbana (IBGE). 
NOTAS: Frequência: Decenal de 1940 até 2010. 

Atualizado em:18/11/2013. 

E possível estabelecer uma relação enter o crescimento populacional e o 

econômico, sendo que ambos cresceram no período. Apesar disso, não se pode verificar 

se o aumento populacional ocorreu devido ao econômico ou se ocorreu o oposto. Sendo 

assim, tendo em vista que o Paraná apresentou um crescimento populacional superior ao 

nacional, tanto no âmbito rural quanto no urbano, é possível verificar uma maior 

participação do Paraná no Brasil, conforme Tabela 10. 

TABELA 10 - PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO DO 
PARANÁ NO BRASIL 

ANO 
PARTICIPAÇÃO DO 

PARANÁ(%) 

1940 3,00 
1950 4,07 
1960 6,06 
1970 7,44 
1980 6,41 

FONTE: IBGE (IPEADATA, 2010). 

Após verificar a Tabela 10, é possível perceber que na década de 80 a 

representação da população do estado em comparação com a nacional caiu, 

representado por uma queda na população rural (Figura 5). Isso se traduz na 



46 

economia, uma vez que é possível ver também uma queda do PIB paranaense em 

relação ao nacional entre 1975 e 1980. Esse aspecto mostra uma relação entre 

população e a produção, sendo que a população representa a força de trabalho. 
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CONCLUSÃO 

Ao longo do estudo foi retratado a economia brasileira e paranaense entre os 

anos de 1930 até 1980. Após compreender os fatores que influenciaram essas duas 

economias, foi feita uma comparação entre o crescimento delas, utilizando o PIB 

como o principal indicador, sendo o período em destaque o "milagre" econômico que 

ocorreu durante o regime militar (1967-1973). 

A economia brasileira passou por um processo de industrialização com o PSI 

de Vargas em 1930, esse processo foi consolidado no governo de JK, trazendo uma 

indústria mais estruturada, principalmente no Sudeste do país. Esse processo 

influenciou, de certa maneira, o crescimento ocorrido no "milagre", porém trouxe 

também externalidades negativas, como um alto endividamento externo e um 

processo inflacionário. 

Em um cenário político instável, após a renúncia de Jânio Quadros e baixa 

popularidade do então Presidente Jango, instaurou-se o regime militar. Entre os 

difíceis desafios deste governo, era preciso retomar o crescimento do país, bem como 

controlar a inflação. Para estabilizar o país e retomar o crescimento da economia, 

surgiu o PAEG, esse plano buscava um aumento do PIB e reduzir a inflação de 

maneira gradativa, mas acabou não atingindo suas metas estabelecidas. 

O "milagre" ocorreu devido a uma conjuntura de diversos fatores que se 

mostraram favoráveis no momento. Cabe destacar o ajuste fiscal do governo feito no 

período anterior (PAEG); uma indústria consolidada pelo Plano de Metas de JK, a qual 

apresentava certa capacidade ociosa, possibilitando sua expansão; forte exportação 

agrícola; controle da taxa de juros e dos salários por parte do governo para conter a 

inflação; e uma forte oferta de crédito dos EUA, no contexto da guerra fria. Todos 

esses diferentes fatores possibilitaram um crescimento do PIB a uma taxa média de 

aproximadamente 1 1 % ao ano, acompanhado da queda da inflação e melhora da 

balança de pagamentos. Em meio a esse crescimento acelerado, deu-se o nome de 

"milagre" econômico do Brasil. 

Essa fase de crescimento teve seu fim com o choque do petróleo de 1973, 

que gerou um impacto na economia mundial e, por consequência, no Brasil. 

O repentino aumento no preço da commodity fez com que os países importadores 

desse produto e de seus derivados sofressem com a alta do preço, sendo que o 

Estado brasileiro era um grande importador de petróleo. Além disso, com o choque 
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houve um encarecimento do crédito internacional e, nesse período, o estímulo ao 

crescimento da economia era pautado via endividamento externo. 

Para tentar manter esse crescimento o então Presidente Geisel decide 

estimular a economia ainda mais e "superar" essa crise por meio de uma "marcha 

forçada", com o II PND. Isso não ocorre, apesar do PIB apresentar um crescimento 

acima de 10% ao ano, a inflação e o endividamento aumentam de maneira considerável. 

O Paraná por sua vez apresenta uma trajetória diferente do Brasil, com 

uma proeminência maior a exportação agrícola e um relativo atraso no processo 

de industrialização. 

O estado paranaense na década apresentava uma economia voltada à 

agricultura, principalmente de erva-mate, durante o PSI de Vargas manteve-se 

voltado a atividade agrícola, enquanto o Sudeste começava um processo de 

industrialização. Nos anos 50 o estado se volta a atividade cafeeira, principalmente 

com o "Norte cafeeiro". 

Durante esse período o estado apresentava forte dependência de São Paulo, 

principalmente com a importações de produtos industrializados, uma vez que a 

indústria paranaense era atrasada em relação ao eixo SP-RJ. Essa relação de 

"dependência" entre esses dois estados foi cunhada de "capitalismo sanguessuga" 

(Izepão 2013), pois São Paulo importava produtos básicos de baixo valor agregado e 

exportava produtos industrializados. Isso beneficiava o estado industrializado, além 

de atrasar o crescimento da indústria paranaense pelo excesso de competitividade. 

Nos anos 60 o Paraná passa a reduzir sua dependência do café, pois o 

excesso de oferta pressionara os preços da commodity. Dessa maneira, passa a 

investir fortemente em infraestrutura, principalmente nos setores de transporte, 

energia e telecomunicações, abrindo espaço para uma futura industrialização do 

estado, conforme o PPD. Ocorre nesse período também a substituição do café por 

outros produtos, principalmente pela soja. Esse movimento muda, de certa forma, a 

estrutura do estado, o qual apresenta certo êxodo rural nos anos 70 e um 

favorecimento à agroindústria. 

Na década de 1970 ocorre uma aceleração da industrialização, proporcionada 

pela atuação da CODEPAR/BADEP com concessão de crédito a empresas e 

investimento direto em setores estratégicos. Vale ressaltar que esse crescimento foi 

possível por causa que o estado possuía infraestrutura (consolidada na década de 60) 

para abrigar indústrias. Esse processo modificou não apenas a economia do estado, 
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como também sua sociedade. Ocorreu um aumento da urbanização, principalmente 

com a consolidação da CIC, a qual foi o símbolo da industrialização paranaense. 

O cerne do estudo foi verificar se, apesar das particularidades do Paraná, ele 

acompanhou o crescimento acelerado experienciado durante o "milagre". Sendo o 

PIB o principal indicador de crescimento econômico, foi feita uma comparação da taxa 

de crescimento quinquenal entre o produto paranaense e brasileiro. 

É preciso pontuar que alguns dados são escassos, principalmente do estado 

do Paraná. Dessa maneira, foi utilizada a base quinquenal e não anual do PIB, a fim 

de possibilitar a comparabilidade de dados. Além disso, apesar do "milagre" ter 

ocorrido entre 1967 e 1973, foi utilizado como base de análise os anos de 1965 a 

1975, sendo dividido em dois períodos: 1965-70 e 1970-75. 

Com base na análise do PIB, pode-se observar que o Paraná, com suas 

peculiaridades, de fato aproximadamente acompanhou a taxa de crescimento 

nacional entre 1965 e 1975, sendo de 140,48% (Paraná) e 144,79% (Brasil). Apesar 

das taxas serem similares, com base no gráfico apresentado (Figura 1) é possível ver 

que esse crescimento não foi uniforme, indicando uma "piora" do Paraná e uma 

posterior recuperação. Entre 1965 e 1970, o PIB paranaense apresentou um 

crescimento de 23% enquanto o nacional foi de 5 1 % . No período seguinte 

(1970-1975) o estado cresceu 95% contra 6 1 % , fato este que resultou na recuperação 

do Paraná. 

Dessa maneira, pode-se afirmar que o Paraná acompanhou, aproximadamente, o 

crescimento nacional, porém não de maneira uniforme. Para compreender os motivos 

dessa variação foi preciso analisar os três setores da economia: primário, secundário 

e terciário, tanto do estado quando do país. 

O setor secundário, representado pela indústria e o setor terciário, representado 

pelos serviços, apresentaram um crescimento relativamente uniforme. Dessa maneira, 

destaca-se o setor primário, representado pela agropecuária. Este, de fato, 

apresentou uma diferença entre estado e nação. No primeiro período (1965-1970) 

ambos foram negativos, sendo - 2 2 % (Paraná) e - 2 3 % (Brasil) enquanto no período 

seguinte (1970-1975) o estado apresentou crescimento acelerado 122% contra 59%, 

o que corrobora com o observado no PIB agregado. 

A discrepância observada no setor primário foi possivelmente influenciada 

pela queda na produção de café no ano de 1970 por parte do estado do Paraná. 

Sendo esse produto responsável por grande parte do produto do estado, a lavoura 
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neste ano foi fortemente afetada por uma grande geada, fazendo sua produção cair de 

1.492.000 toneladas para 196.000, sendo que logo no ano seguinte ela se recuperou 

para 1.536.000 (IPARDES, 1978). Dessa maneira, o estado foi negativamente 

impactado por esse choque na produção, sendo uma possível causa entre essa 

discrepância de crescimento entre os períodos. 

Após analisar os dados de crescimento, é possível afirmar que o Paraná de 

fato conseguiu desfrutar da fase do "milagre" econômico, porém não de maneira 

uniforme, respeitando as particularidades do estado. Além de acompanhar o crescimento, 

a participação do estado no produto nacional aumentou no decorrer do "milagre", bem 

como a sua participação na população nacional. Isso mostra que a economia 

paranaense aumentou a sua relevância nacional durante o período. 
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APENDICE 

TABELA A.1 - VARIAÇÃO ANUAL DO PIB E DA INFLAÇÃO DO BRASIL 

ANO INFLAÇÃO (%) PIB (%) 

1949 8,10 7,7 
1950 12,41 6,8 
1951 12,34 4,9 
1952 12,72 7,3 
1953 20,51 4,7 
1954 25,86 7,8 
1955 12,15 8,8 
1956 6,96 2,7 
1957 24,39 7,7 
1958 39,43 10,8 
1959 30,47 9,8 
1960 30,47 9,4 
1961 47,78 8,6 
1962 51,60 6,6 
1963 79,92 0,6 
1964 92,12 3,4 
1965 34,24 2,4 
1966 39,12 6,7 
1967 25,01 4,2 
1968 25,49 9,8 
1969 19,31 9,5 
1970 19,26 10,4 
1971 19,47 11,3 
1972 15,72 11,9 
1973 15,54 14,0 
1974 26,90 8,2 
1975 29,35 5,2 
1976 46,26 10,3 
1977 38,78 4,9 
1978 40,81 5,0 
1979 77,25 6,8 
1980 99,20 9,2 

FONTE: IGP-DI/FGV (1948-1979); IPCA (inflação oficial/1960-2013), IBGE, 
BCB-Depec. 


