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RESUMO 

 

O presente estudo pretende analisar a trajetória do planejamento econômico no 

Brasil no período de 1956 – 1976, destacando os planos econômicos que tinham 

como ênfase o desenvolvimentismo. Para efetivar a análise, examinamos os 

seguintes planos econômicos: Plano de Metas (1956-1961), Plano Estratégico de 

Desenvolvimento (1968-1970), além do primeiro e segundo Plano Nacional de 

Desenvolvimento, 1971 - 1973 e 1974 - 1979, respectivamente. Ao realizar a análise 

do período, foi constatado que o privilégio à política econômica desenvolvimentista 

teve existência na proposta tanto de crescimento econômico, como também, na 

instalação da indústria no país, mesmo que este último não tenha sido de forma 

completa. Porém, em contrapartida, a adoção das políticas desenvolvimentistas, 

comprometeram a capacidade de endividamento do país, piorando a inflação do 

país no período. Mesmo com os desequilíbrios gerados na época, é inegável que o 

período desenvolvimentista tem destaque na história econômica do país e que, 

desde então, o Brasil não foi capaz de alcançar o mesmo ritmo de expansão 

econômica. 
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Brasileiro. Planejamento no Brasil. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the Brazilian trajectory of economical planning from 1956 

to 1976, highlighting national developmentalism plans. The analysis was elaborated 

examining the following plans: Plano de Metas (1956-1961), Plano Estratégico de 

Desenvolvimento (1968-1970), and both the first and second Plano Nacional de 

Desenvolvimento, (1971 - 1973) and (1974 - 1979), respectively. Through analysis, it 

was concluded that the developmental economic politics were successful in both 

promoting economic growth and cultivating local industrialization, even if the latter 

was not complete. However, adopting those same economic policies compromised 

the country’s debt capacity and made inflation rates worse in the said period. Even 

with the imbalances generated at the time, the developmentalism period was an 

undeniable economical History highlight for Brazil and the country was not able to 

reach the same economic growth rhythm again. 

 

JEL classification: B29, N16 

 

Keywords: Economic Growth. History of Brazilian Economic Thought. Planning in 

Brazil. 
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INTRODUÇÃO
 

A economia brasileira apresenta uma estagnação preocupante. Na última 

década o País cresceu apenas 3%, ou seja, praticando uma média pífia de 

crescimento anual abaixo de 0,5% Quando comparamos estes números com o 

resultado médio anual de 3,7% da década anterior (2001-2010) notamos o declínio 

da economia brasileira. Apesar de a comparação estarrecer pela diferença de dez 

vezes, não podemos tomar os resultados da primeira década dos anos 2000 como 

um ponto a perseguir. Há momento ainda mais áureo da economia brasileira (IBGE, 

2021). 

Fato é que o Brasil não alcança números expressivos de crescimento 

econômico desde 1980. Coincidência ou não, foi também quando o País abriu mão 

da construção de um projeto nacional desenvolvimentista. Este projeto possibilitou 

uma ascendência econômica sem precedentes e fez com que um país basicamente 

primário exportador se tornasse a potência econômica da América Latina. 

Pelos resultados auferidos por esse projeto e pela necessidade de buscar 

alternativas ao atual modelo de desenvolvimento do Brasil, é de preocupação deste 

estudo examinar as características deste projeto nacional desenvolvimentista entre 

1956 – 19791. Depois desta análise, é preciso entender se há alguma possibilidade 

do resgate deste projeto ou de algum ponto focal do mesmo para propor algum novo 

rumo para a economia brasileira. 

Para examinar e identificar os pontos de possíveis contribuições, este estudo 

será dividido em quatro seções além desta introdução. A primeira seção pretende, 

como foco principal, resgatar o pensamento econômico desenvolvimentista do 

referido período. Para além disso, há a preocupação em introduzir sobre o contexto 

econômico encontrado e qual é o diagnostico traçado para o desenvolvimento do 

pensamento econômico desenvolvimentista. Na segunda seção apresentaremos o 

projeto nacional desenvolvimentista brasileiro. Para isso, buscaremos expor este 

projeto à luz dos principais planos econômicos do País, que são: o Plano de Metas 

de Juscelino Kubistchek (1956 - 1961); o Plano Estratégico de Desenvolvimento 

(1968 – 1970) e o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (1970 - 1973) que 

juntos compreendem o período do “Milagre Econômico”; e o segundo Plano nacional 

                                                           
1 É necessário ressaltar que o projeto nacional desenvolvimentista se inicia em 1930 com 

Getúlio Vargas, porém, por questões que serão expostas nas próximas seções, o estudo será restrito 
ao período mencionado. 



 
 

de Desenvolvimento (1974 - 1979). A terceira seção tem o objetivo de buscar 

alguma contribuição no exame do projeto nacional de desenvolvimento brasileiro, a 

fim de propor alguma rota alternativa para a política econômica brasileira atual. E 

neste ponto cabe ressaltar que a proposta desta seção não é tirar daqui um plano 

pratico de política pública ou empurrar a integralidade do plano desenvolvimentista 

para a atual realidade brasileira. Cabe a este estudo contribuir com a avaliação 

sobre se é oportuno o resgate das ideias do plano nacional desenvolvimentista para 

propor uma nova condução de política econômica nacional. Na quarta seção há o 

resgate dos principais pontos apresentados no estudo junto de uma conclusão da 

possibilidade de resgate do projeto nacional desenvolvimentista. 

Desta forma, nossa trajetória se iniciará na apresentação do contexto teórico-

econômico que suscita o desenrolar do pensamento econômico brasileiro sobre a 

égide da corrente desenvolvimentista. 

Antes de iniciar os pontos mais diretos do estudo, é necessário alertar que o 

pensamento econômico brasileiro, que remonta da discussão do projeto econômico 

a partir de 1930, não é feito dentro do ambiente acadêmico. Isto é explicado pelo 

fato de que há poucos e incipientes cursos disponíveis no País nesta área, e os 

existentes carecem de orientação teórica. Apesar de o debate ser feito por 

economistas, e muitos deles consagrados na história do pensamento econômico 

brasileiro, há um descompromisso com uma abordagem de rigidez teórica. 

Todo o pensamento econômico da época foi desenvolvido com o enfoque no 

processo de industrialização, de modo que não se tratava somente de uma 

discussão entre correntes de pensamento econômico, mas sim uma discussão de 

projeto econômico para o País. Nesta primeira seção haverá a preocupação de 

ilustrar a teoria que cede argumentos para a defesa do projeto nacional de 

desenvolvimento e a discussão entre correntes do pensamento econômico da 

época. 

Neste debate havia três grandes correntes de pensamento: os 

desenvolvimentistas, os liberais e os socialistas. Neste estudo será analisada 

somente a discussão entre os dois primeiros. Foi escolhido trabalhar a temática 

tratando dessa dualidade, primeiro por uma questão de delimitação de tema para a 

discussão e segundo pelo fato de muitas das propostas socialistas esbarrarem nas 

propostas desenvolvimentistas pelo campo econômico. Ambas divergem, 

basicamente, na validade dos mecanismos de mercado. Outro motivo para a 



 
 

escolha dessa dualidade é que a abordagem da corrente socialista obrigaria o 

presente estudo a se debruçar em questões diretamente políticas do ponto de vista 

do projeto político brasileiro. 

 



 
 

1. TEORIA E VERTENTES DO PROJETO DESENVOLVIMENTISTA 
BRASILEIRO 

 

1.1 Os subsídios teóricos para a corrente desenvolvimentista 

 

O pensamento econômico brasileiro desde 1930 estava voltado a arquitetar 

um plano de desenvolvimento econômico para o país. É necessário entender, 

porém, qual é o contexto econômico para existência de uma convergência entre 

correntes econômicas a fim de arquitetar este projeto. 

A gênese do diagnostico que culmina na corrente desenvolvimentista é 

norteada pela análise cepalina de Raúl Prebisch. Os estudos de Prebisch (1951) se 

debruçaram sobre a investigação do processo de desenvolvimento para os países 

da América Latina. A análise de Prebisch tem uma ideia-base, um “sistema de 

relações econômicas internacionais” que foi, de maneira errônea, sintetizado no 

termo “Centro-Periferia”2. Prebisch se utilizou da análise da relação entre Centro e 

Periferia para descrever o processo de difusão do progresso técnico na economia 

mundial e como estes ganhos de produtividade foram distribuídos. 

Segundo Prebisch, é a Revolução Industrial que inicia a propagação dos 

ciclos de flutuação internacional (ascendentes e descendentes) e contribui para a 

percepção de um sistema de divisão internacional do trabalho (Furtado, 1992, p. 61). 

Os incrementos de produtividade, proporcionados pelo avanço tecnológico, geraram 

dois grandes grupos: os que participaram ativamente do processo e conseguiram 

incorporar este progresso tecnológico à atividade produtiva, nomeados como 

“Centro”; e os que participaram de maneira indireta e não conseguiram incorporar na 

mesma escala este progresso tecnológico às suas atividades produtivas, nomeados 

como “Periferia”. O Centro elevou simultaneamente a produtividade de todas as 

diferentes atividades produtivas, conseguindo uma estrutura produtiva homogênea. 

A Periferia não conseguiu esta homogeneidade produtiva e teve introduzido o 

progresso técnico somente nos setores primários exportadores. Esta composição 

produtiva da periferia ficou conhecida como ilhas de produtividade (Bielschowsky, 

2004, p. 16). 

                                                           
2 Pode se dizer que a adoção do termo “Centro-Periferia” é um dos pontos dentro da ideia 

principal que era “Sistema de relações econômicas internacionais”, desta forma o termo normalmente 
empregado é apenas um subitem na teoria de Prebisch. O termo Centro-Periferia ficaria restrito à 
interpretação entre assimetrias estruturais engendradas pela lenta difusão do progresso técnico. 



 
 

A disparidade do progresso tecnológico entre Centro-Periferia não era uma 

condição inicial e momentânea do processo de desenvolvimento econômico 

internacional. A relação entre Centro-Periferia era uma condição estrutural. A 

economia internacional não deveria ser avaliada como uma prolongação da 

atividade comercial exercida internamente. Não se tratava só de um excedente 

negociado no mercado internacional, tratava-se de uma relação de dependência, 

onde o poder moderador está no Centro (Furtado, 1992, p. 63). Esta relação 

configurava o que Prebisch nomeou como “deterioração dos termos de troca”. 

 A deterioração dos termos de troca impactava economias subdesenvolvidas 

de outras formas, como na absorção de mão de obra. O setor primário-exportador 

não conseguia absorver toda a mão de obra e os outros setores, não desenvolvidos 

o suficiente, não tinham capacidade para empregar todo o excedente (Bielschowsky, 

2004, p. 19). Isto combinado ao crescimento demográfico da época piorava ainda 

mais o nível de desemprego. 

 

Poderíamos dizer que o Brasil é subdesenvolvido porque seus 
trabalhadores não dispõem de uma quantidade suficiente de meios de 
produção (de máquinas principalmente) para trabalhar. Ou, então, que não 
dispõem da necessária soma de conhecimentos técnicos necessários a 
uma alta produtividade. Ou porque a população brasileira não só é 
excessiva em relação à disponibilidade de meios de produção, mas, 
também, cresce a taxas excessivamente elevadas. (Bresser Pereira, 1998, 
p. 31)3 

 

Advindo da combinação entre deterioração dos termos de troca e da questão 

do emprego, é observada uma evidente tendência ao desequilíbrio externo. As 

economias subdesenvolvidas são especializadas e pouco diversificadas e existe 

uma demanda mais significativa por sua produção de exportação inelástica. Isto 

combinado com a necessidade de importação para suprir o setor de exportação de 

técnicas que possibilitem a continuidade do aumento de produtividade culmina em 

um constante aumento das importações e na capacidade cada vez menor de 

exportar (Bielschowsky, 2004, p. 20). Este desequilíbrio crônico da balança minaria 

as possibilidades de manter o nível de importações a longo prazo. Este processo 

inevitavelmente refletiria no câmbio, diminuindo o poder de compra da moeda 

nacional, aumentando os custos e o preço dos produtos. Desta forma, podemos 

                                                           
3 Cabe ressaltar que, apesar desta seção tratar de América Latina, que é o foco da teoria 

cepalina, a citação, que é direcionada especificamente ao caso brasileiro, ajuda a simplificar o 
raciocínio. 



 
 

dizer que o desequilíbrio externo desemboca num processo de aceleração 

inflacionária (Bielschowsky, 2004, p. 21). 

Assim, o diagnóstico de Prebisch sobre as economias subdesenvolvidas foi 

resumido em quatro frentes, segundo Bielschowsky: A deterioração dos termos de 

trocas, o desemprego, o desequilíbrio da balança comercial e a aceleração 

inflacionária (Bielschowsky, 2004, p. 25). 

O ponto principal é que a tese da deterioração dos termos de troca cria um 

impasse ao princípio ricardiano, que era a principal defesa liberal com relação ao 

princípio do livre comércio. A argumentação liberal a favor do livre comércio foi 

iniciada pelos autores fisiocratas numa reação às políticas protecionistas dos 

autores mercantilistas. Posteriormente, segundo Schumpeter (1954, p. 371), esta 

discussão inicial entre escolas teria sido incorporada e desenvolvida pelos 

utilitaristas e principalmente por Adam Smith (1996). Ainda segundo Schumpeter, 

esta apropriação não resultou em uma teoria do comércio internacional, mas sim em 

uma defesa filosófica do laissez-faire e da mão invisível. Foi com John Stuart Mill 

que houve a introdução elaborada do teorema dos custos comparativos, mas é com 

David Ricardo (1996), daí princípio “ricardiano”, que há a elaboração e delimitação 

definitiva. 

Segundo Ricardo, à medida que há vantagens comparativas distintas na 

produção de dois diferentes bens, o livre comércio entre os países levaria à queda 

dos custos de produção de ambos, isto se houvesse a especialização de cada país 

em determinado produto. Por consequência, a queda dos custos geraria capacidade 

de poupança, que se desdobraria em acumulação de capital - configurando neste 

último aspecto o efeito dinâmico, mesmo que construído sobre uma análise estática 

(Hollanda, 1998, p. 39). 

Prebisch (1951) questiona a validade do princípio ricardiano para a realidade 

das economias latino-americanas subdesenvolvidas. Isso é feito por meio de sua 

análise de ciclos ascendentes e descendentes. Segundo o autor, os ciclos se 

iniciariam no Centro e gerariam uma reação na Periferia, e devido às suas 

características contrastantes, os efeitos sobre preço, lucro e salário seriam 

diferentes, o que por si só derrubaria o princípio ricardiano A elasticidade-renda da 

demanda de bens primários é baixa e a dos bens manufaturados é alta. Desta 

forma, para a Periferia, a demanda por bens manufaturados é maior do que o 

aumento da renda nacional. Isto acontece justamente pela incorporação do 



 
 

progresso tecnológico, que tende a diminuir a quantidade de matérias-primas no 

processo produtivo. Além disso, no momento em que há um aumento na renda 

nacional do Centro, há uma diminuição na demanda por alimentos (Nery, 2004, p. 

32). 

Quando Prebisch introduz a ideia de ciclos ascendentes e descendentes, o 

impacto é ainda maior. Segundo o autor, na fase ascendente os preços dos bens 

primários tendem a subir mais rápido que os preços dos bens manufaturados. No 

ciclo descendente, por outro lado, não há diminuição dos preços dos manufaturados 

e uma tendência de queda abrupta de preço dos bens primários. Desta forma, o 

progresso tecnológico afeta renda e salários de maneira positiva para as economias 

desenvolvidas e negativa para as economias subdesenvolvidas (Rodrigues & 

Jurgendeld, 2020, p. 20). 

A tese de deterioração dos termos de troca demonstra a transferência dos 

ganhos de produtividade da Periferia para o Centro, como Bielschowsky ressalta: 

 

Com a ideia de que não apenas a transferência de ganhos não ocorre, 
como, na verdade, o que se passa é o oposto: são as regiões atrasadas que 
transferem os seus ganhos de produtividade para as desenvolvidas” 
(Bielschowsky, 2000a, p. 16) 

 

Desta forma é evidenciado que há uma condição estrutural de que rebaixa as 

possibilidades da “periferia” superar sua condição de subdesenvolvido. As relações 

comerciais entre centro e periferia tendem a reproduzir e aprofundar as diferenças 

entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos (Prebisch, 1962). 

Além do diagnóstico da dinâmica entre economias desenvolvidas e 

subdesenvolvidas, dando foco à América Latina, a teoria cepalina orientava uma 

possível solução para a superação do status de economia “subdesenvolvida”. A 

resposta está centrada na promoção do processo de industrialização destas 

economias. Dada a impossibilidade deste processo ocorrer de forma espontânea, a 

Cepal propõe uma articulação planejada para a superação destes pontos-chave: a 

deterioração dos termos de troca (I), o problema do emprego (II) e tendência 

estrutural de desequilíbrio estrutural da balança de pagamentos (III) e interno com 

tendência de aceleração inflacionária (IV) que configuram as economias 

subdesenvolvidas. De maneira geral, a preocupação principal do planejamento era 

conceder condições de industrialização das economias latino-americanas, o que, por 



 
 

conseguinte, diminuiria gradativamente o peso do desequilíbrio externo inerente a 

condição de subdesenvolvido (Prebisch, 1951). 

 

O texto clássico da Cepal (1955) sobre o tema propõe uma técnica de 
programação que se baseia, em resumo, em dois procedimentos. Primeiro, 
a taxa de crescimento econômico e o volume de investimento 
correspondente deveriam ser estimados por meio de projeções globais 
sobre a taxa de poupança da economia (interna mais entrada de capitais), a 
razão capital-produto e os termos de troca. Uma projeção global da 
capacidade de importação da economia também deveria ser adicionada. 
Segundo, projeções sobre a demanda deveriam ser preparadas para todos 
os setores, com base na projeção do crescimento da renda, de distribuição 
da renda e da elasticidades-renda da demanda. (Bielschowsky, 2004, p. 26) 

 

O plano da teoria cepalina estava focado em dois pontos principais. O 

primeiro se resume à ideia de planejar tanto o nível de crescimento do produto, 

como o volume de investimentos que seriam correspondentes às projeções globais 

sobre a taxa de poupança da economia, a razão capital-produto e os termos de 

troca. O segundo, complementar ao primeiro, tinha a intenção de nortear os volumes 

de investimento setorial não de forma discricionária, mas sim pensando em processo 

de aumento de produtividade e de crescimento do produto como um todo (b). As 

decisões de investimentos deveriam obedecer ao critério de produtividade social 

marginal (Bielschowsky, 2004, p. 26). 

De maneira geral, a proposta de coordenação de investimentos cepalina está 

focada no auxílio das atividades que não são primárias-exportadoras. Isto por duas 

razões: a primeira, e mais óbvia, é que este tipo de atividade já tinha uma 

quantidade elevada de capital para continuar a se desenvolver; a segunda se deve 

ao bom funcionamento dos mecanismos de mercado para aquele setor evidenciado 

pelo aumento das exportações quando demandado pelo mercado internacional 

(Bielschowsky, 2004, p. 27). Excluindo o setor primário exportador do destino deste 

volume de investimentos coordenados abre-se o questionamento de “para qual dos 

setores este volume de investimentos deveria ser direcionado? ” Questionamento 

este que é respondido pela formulação da tese da substituição de importações. 

Conforme esboçado anteriormente, a dinâmica entre economias 

desenvolvidas e subdesenvolvidas configura uma dependência. A Revolução 

Industrial exigiu que as economias precisassem aumentar sua produtividade de 

forma constante, desta forma exigindo a incorporação do progresso técnico na 

produção. Como as economias subdesenvolvidas são especializadas nas atividades 



 
 

primário-exportadoras e não possuem um setor que possibilite o progresso 

tecnológico internamente, estas economias ficam dependentes das importações 

para continuar a aumentar sua produtividade mesmo nos setores primários-

exportadores. Mesmo as novas indústrias que seriam fomentadas necessitariam de 

importar os bens intermediários e de capital para iniciarem suas atividades. Desta 

forma, como também já tratamos anteriormente, há uma tendência de aumento das 

importações nas economias periféricas. A forma de diminuir o agravamento desta 

problemática tendência é a substituição de importações por bens finais não duráveis 

para atividade interna.     

À medida que estas economias se industrializassem, haveria um aumento da 

produtividade do País; somado a este fator, haveria um aumento da capacidade de 

absorção do excedente de mão de obra e uma diminuição da demanda por 

importações (através da política de substituição das importações), resultando numa 

diminuição gradual do desequilíbrio externo e interno. De fato, a proposta 

industrializante trazia as respostas para a superação das condições estruturais do 

subdesenvolvimento. 

 

A Cepal não formulou uma teoria de investimento ou de acumulação de 
capital, mas, ao combinar a sua tese sobre as transformações históricas do 
sistema centro-periferia com a análise das estruturas produtivas periféricas, 
foi capaz de promover um instrumental analítico engenhoso, através do qual 
uma série de importantes tendências típicas do crescimento em países 
subdesenvolvidos – tais como déficits externos, deterioração dos termos de 
troca, desemprego e inflação – podia ser prevista e estudada de maneira 
particularmente acurada (Bielschowsky, 2004, p. 29). 

 

O diagnóstico da problemática estrutural das economias subdesenvolvidas 

feito pela Cepal, tendo como seu principal formulador Raúl Prebisch, foi de extrema 

valia para a fundamentação da corrente econômica desenvolvimentista brasileira. A 

partir desta contribuição, conseguimos a fundamentação teórica necessária para 

desenvolver e assimilar as principais ideias desenvolvimentistas para a 

implementação do projeto nacional desenvolvimentista brasileiro. 

 

1.2 A corrente neoliberal 

 

Antes de descrever e conceituar a corrente desenvolvimentista, foco principal 

deste estudo, haverá a necessidade de expor as ideias e as teorias por trás da 



 
 

corrente de pensamento neoliberal que protagonizou, junto da corrente 

desenvolvimentista, o debate da época. 

Até 1930 o pensamento econômico brasileiro era resumido à corrente liberal. 

A partir da crise econômica internacional de 1929 e as consequentes 

transformações da economia real, no entanto, houve um constrangimento da teoria 

liberal e a sua capacidade teórica de explicação dos recentes acontecimentos. O 

resultado disto é a derivação chamada neoliberalismo (Bielschowsky, 2004, p. 37). 

Antes de expor e conceituar o neoliberalismo serão resgatados os pontos principais 

da teoria liberal. 

A tese central do liberalismo é que o mercado funcionaria automaticamente 

para equilibrar a economia, isto se não houvesse qualquer tipo de controle artificial - 

leia-se intervenção estatal – na economia (Bresser Pereira, 1997, p. 159). O 

individualismo como força motriz da dinâmica econômica e o ajustamento 

automático dos preços ditados pela “mão invisível” são as égides do pensamento 

liberal formulado por Adam Smith. As bases deixadas por Smith e trabalhadas por 

seus seguidores como David Ricardo (1996) foram incorporadas pelo velho 

pensamento utilitarista que desenhava um “homem utilitarista”. Este era um sujeito 

que realizava escolhas racionais diante de uma escassez estrutural e inevitável 

sobre hipóteses de equilíbrio geral entre oferta e demanda agregadas exploradas 

por Walras (Sawaya, 2017, p.52). É sobre esta base que se desenvolve a 

argumentação liberal que gera o princípio ricardiano que foi exposto anteriormente. 

O neoliberalismo no Brasil carregava a base teórica liberal, mas fazia 

pequenas concessões quanto à participação do Estado na economia. Havia, na 

derivação da vertente principal, um reconhecimento das imperfeições nos 

mecanismos de mercado. Mais do que aceitar as falhas dos mecanismos de 

mercado, há também um esforço de interpretação da dinâmica produtiva das 

economias subdesenvolvidas. 

 

O conjunto de princípios que prevaleceram praticamente até a I Guerra 
Mundial, é claro que ela [base da teoria econômica liberal] não se aplica 
hoje aos países subdesenvolvidos, nem aos próprios países desenvolvidos, 
sem importantes adaptações (Gudin, 1952, p. 53) 

 

Como já dito anteriormente, há uma convergência entre correntes quanto à 

industrialização do Brasil como um processo que possibilitará saltos produtivos ao 



 
 

País. A corrente neoliberal, entretanto, não apoia este projeto de condução até a 

industrialização. 

Há alguns economistas que ajudam a entender o comportamento neoliberal 

da época, mas os principais deles talvez sejam Eugênio Gudin e Octávio Gouveia de 

Bulhões. A abordagem dos autores auxilia na construção de uma dinâmica da 

discussão entre neoliberais e desenvolvimentistas não só por um lado de debate de 

pensamento econômico, mas sim fazendo uma conceituação teórica. 

Os principais pontos teóricos na construção de pensamento neoliberal da 

época consistiam na interpretação de que vigoravam duas condições nas economias 

subdesenvolvidas: o pleno emprego e a plena utilização das capacidades 

produtivas. A adoção destas bases teóricas justificaria a não opção por um projeto 

industrializante, já que o País estaria operando em plena capacidade. Para além, 

afirmar que o País operava em plena capacidade é também reconhecer a pauta 

industrializante dos desenvolvimentistas como portadora de problemas. Para que a 

economia possa operar em plenas capacidades é necessária a aplicação ótima de 

capital e trabalho e uma pauta industrializante mexeria na alocação destes recursos 

produtivos, gerando assim distorção alocativa e, por conseguinte, uma produtividade 

ainda menor, além de desequilíbrios de ordem monetária. Mais do que pleno 

emprego, Gudin prega que as economias subdesenvolvidas sofrem de 

“hiperemprego” (Bielschowsky, 2004, p. 41). 

Partindo do “pleno emprego”, o projeto industrializante defendido pelos 

desenvolvimentistas carregaria consigo uma participação maior do Estado do que a 

considerada ideal4. Desta forma, podemos dizer que a corrente neoliberal ainda 

estava muito atrelada ao princípio clássico de equilíbrio de máxima eficiência. 

As premissas neoliberais acabam analisando o projeto industrializante como 

um projeto que vai adicionar à economia um excesso de demanda que estaria 

fadada ao mero peso inflacionário, sem resultados produtivos. Por esta razão, os 

neoliberais acabam sempre voltando ao diagnostico monetarista, por mais que 

houvesse um pequeno distanciamento da sua origem liberal. 

A lógica do funcionamento do sistema de mercado era carregada para o trato 

do setor externo. A proposta industrializante é também uma proposta protecionista, 

pois, ao diminuir a importação de maneira forçada, os recursos que inicialmente 

                                                           
4 Neste ponto há também uma preocupação política com a implementação do socialismo. 



 
 

estavam aplicados na atividade exportadora poderiam ser transferidos para a 

atividade doméstica, que está protegida. Isto, ao mesmo tempo que conduziria para 

um ajustamento artificial na balança de pagamento, ajudaria na formação de um 

setor doméstico ineficiente e uma valorização da moeda nacional, culminando em 

efeito inflacionário. Para Gudin, o saneamento da questão externa não estava na 

intervenção do comércio internacional. A proposta do autor estava na condução da 

política cambial, novamente focando numa resolução pela ação dos mecanismos de 

preço, buscando o que seria taxa equilíbrio de câmbio (Bielschowsky, 2004, p. 45). 

Como exposto, há por parte da corrente liberal uma interpretação 

completamente diferente do que preconizava a teoria estruturalista da Cepal. 

Basicamente, há uma condução para a defesa dos mecanismos de mercado. São 

feitas, porém, concessões às economias subdesenvolvidas. 

Há uma preocupação especial com o tipo de produção dos países 

subdesenvolvidos e a vulnerabilidade que ela encontra no sistema de preços 

internacional, mas o grande destaque é a aceitação da piora das relações de troca 

(Gudin, 1952). Mesmo que a aceitação seja por um diagnóstico monetarista em que 

esta deterioração ocorreria em decorrência do aumento dos níveis de inflação 

gerados por depreciação cambial (combinado com as características da produção 

dos países desenvolvidos), há aqui uma preocupação que teoricamente não seria 

resolvida pelo aparato técnico clássico. Por esta razão, Gudin propõe uma série de 

medidas compensatórias que visavam diminuir a volatilidade dos preços dos bens 

primários e a demanda por eles (Bielschowsky, 2004, p. 50). 

De maneira geral, Gudin recomendava a formação de estoques para manter, 

de forma indireta, controle sobre o volume de produção de maneira a manter 

estável, tanto oferta, quanto preços. Está, no entanto, na recomendação de 

diversificação da pauta exportadora e, dado as características dos bens primários, a 

defesa de uma “gradativa industrialização”. “Outra medida de reforço estrutural da 

economia dos países de produção primária é a de uma gradativa industrialização, 

para diversificar a economia e escapar dos percalços cíclicos”, afirma o autor. 

(GUDIN, 1952, p. 240). 

Outra medida de reforço estrutural da economia dos países de produção 
primária é a de uma gradativa industrialização, para diversificar a economia 
e escapar dos percalços cíclicos (Gudin, 1952, p.240). 

 



 
 

É necessário ressaltar que, apesar da aderência à industrialização, há uma 

enorme diferença entre a condução proposta pelos desenvolvimentistas e a 

industrialização sugerida por Gudin. A proposta neoliberal é muito mais tímida e não 

propõe o nível de planejamento dos desenvolvimentistas. Mas é notável que todas 

as correntes convergiam para ter proposta de industrialização para superar o 

patamar de produtividade. Para além disto, a industrialização dos neoliberais tinha 

como intuito manter ativa a dinâmica do comércio internacional, mas atenuando o 

problema da piora dos termos de troca. 

 

1.3 A corrente desenvolvimentista 

 

A corrente desenvolvimentista é a favor da construção de um projeto de 

industrialização para o País de forma coordenada e planejada. A corrente 

desenvolvimentista não é homogênea e pode ser dividida em dois grandes grupos, 

os desenvolvimentistas da linha privada e os desenvolvimentistas do setor público. 

Independentemente desta divisão, é necessário ressaltar que o aparato da teoria 

estruturalista é comum para ambos os grupos. Ao fim, podemos concluir que o que 

diferencia as correntes não tem relação com teoria econômica, mas sim com as 

respostas apresentadas para a condução do projeto industrializante. São 

divergências de ordem prática e não teórica. 

Outra característica que é necessário ressaltar antes de adentrar no detalhe 

de cada grupo é que não há uniformidade de pensamento mesmo em cada grupo ou 

subgrupo. Os economistas desta época contribuíam para o debate de maneira 

difusa e, como em todo o debate produtivo, com constante transformação de seus 

argumentos. Desta forma, neste estudo utilizaremos da mesma delimitação de 

Bielschowsky (2020) na definição de qual autor pode se considerar porta-voz de 

determinado grupo. 

 

A linha privada 

 

Além da aceitação de um projeto industrialização planejada e sua proteção5, 

que são comuns a todos os desenvolvimentistas, a linha privada defende que este 

                                                           
5 Este tópico será detalhado nos próximos tópicos. 



 
 

projeto privilegie o setor privado em seu planejamento. A linha era composta pela 

elite industrial da época - tendo como seu maior expoente Roberto Simonsen - e, 

como notaremos no próximo capítulo, compôs grande parte dos quadros de 

governo, conseguindo grande espaço na articulação e formulação no projeto 

desenvolvimentista. 

Não só na linha privada, mas na linha desenvolvimentista como um todo, o 

projeto de industrialização foi vendido como fator decisivo para o aumento produtivo 

brasileiro e como instrumento de superação da vulnerabilidade econômica do País. 

Era constante o ataque ao papel definitivo do País como uma economia primário-

exportadora e como a adoção deste papel condenaria o País ao 

subdesenvolvimento (Simonsen, 1973; p. 337).   

Afirmar que o Brasil só pode produzir em condições econômicas o café é 
pregar a destruição das barreiras aduaneiras com o intuito fantasista de 
conseguir, em troca, maiores mercados para a colocação desse produto; é 
admitir a transformação do país num vasto cafezal, com o desmantelamento 
de muitas das nossas atividades, com o rebaixamento do padrão de vida e 
com um grande recuo de nossa civilização (Simonsen, 1932 apud 
Bielschowsky, 2004, p. 84) 

 

O autor vai além de só propor o protecionismo, ele acusa todas as economias 

desenvolvidas, que não a Inglaterra, de usar de mecanismos protecionistas. Desta 

forma, afirmando que política protecionista seria necessária para alcançar o estágio 

do desenvolvimento6. 

A linha privada defendia a implementação do projeto industrializante que 

privilegiasse o capital privado. Apesar de aceitarem a participação do Estado 

auxiliando o processo, havia pouca concordância sobre até onde iria essa 

participação. Esta falta de coesão ficava evidente quando são comparadas as ideias 

de Simonsen e da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Apesar de Simonsen 

ser o fundador e o principal dirigente da CNI, depois de sua morte há uma quebra a 

aceitação do peso do Estado sobre a economia. Simonsen sempre reconheceu que 

a participação das empresas estatais seria de grande colaboração para o processo 

industrializante e um catalisador para o setor privado, mas a CNI via com muito 

receio a participação do Estado, como se sua presença usurpasse a presença do 

capital privado. 

                                                           
6 Argumentação também utilizada Ha-Joon Chang no Livro “Chutando as escadas”. O autor 

afirma que os países desenvolvidos, apesar de ser radicalmente contra o protecionismo, adotaram 
estas mesmas praticas num passado recente. 



 
 

Como forma de conseguir certo consenso entre as alas da linha, os 

defensores do capital privado sugeriram que o Estado, antes de ocupar algum dos 

setores econômicos, consultasse o setor privado quanto à possibilidade de 

ocupação do segmento. Se eventualmente não houvesse possibilidades imediatas 

da ocupação do setor pelo capital privado, tendo motivo, quase sempre, pelo 

tamanho do capital necessário para a implementação do setor, era sugerido que o 

Estado impulsionasse o capital privado e que não participasse diretamente 

(Bieschowsky, 2020, p. 93). O receio era tanto que mesmo com os setores 

intensivos em capital era preferível a facilitação para o ingresso de capital privado 

internacional do que a construção de uma alternativa estatal. 

A participação indireta do Estado acaba trazendo, por consequência, a 

segunda grande característica da linha privada, que é a defesa da expansão do 

crédito. Além do apoio às atividades produtivas buscando ceder a infraestrutura 

necessária, o Estado, segundo a perspectiva da linha privada, deveria sustentar um 

ciclo quase que constantemente expansivo do crédito, evitando ao máximo qualquer 

tipo de restrição ao crédito. Este apelo quanto à expansão de crédito se deu mesmo 

nos momentos de desajuste monetário e acabou se transformando no que foi 

chamado de “crédito seletivo”, desta forma mostrando que não só foi uma 

característica marcante das reivindicações da linha privada, como também um dos 

motores para a expansão do capital privado. 

A questão dos desajustes monetários durante toda a implementação do 

projeto desenvolvimentista foi muito presente na argumentação da linha privada. A 

discussão a respeito dos patamares da inflação, para a linha privada, leva em 

consideração uma visão pela via dos custos. Presente em todos os coletivos 

articulados de industrialistas, havia uma alegação que o processo inflacionário 

estava se dando pelos reajustes dos salários. Defender que os salários estavam 

ocupando um espaço cada vez maior na renda do País é também dizer que estava 

ocorrendo um rebaixamento do lucro e dos incentivos a continuidade do processo 

industrializante. 

Por esta razão João Paulo de Almeida Magalhães (1964) propôs uma 

alternativa heterodoxa na contenção da inflação. Este método tinha como ideia 

principal não impactar o fluxo de crédito para conter a inflação. O autor defende que 

o capital estaria operando em plena capacidade e que isto combinado a uma 

abundante oferta de mão de obra acabaria gerando um efeito de inflação acelerada. 



 
 

Desta forma, o problema seria contido se os salários tivessem peso menor sobre 

este resultado (Magalhães, 1964). Basicamente, a proposta era a defesa que o 

processo era intrínseco, dada as condições das economias subdesenvolvidas, ao 

processo de desenvolvimento. Sendo assim, a melhor maneira de conter este 

processo era diminuir os reajustes dos salários, implicando diretamente em um 

processo inflacionário financiado indiretamente pela queda da participação dos 

salários (salário real) no produto. 

 

1.3.2 A linha pública 

 

A linha publica além da aprovação ao projeto de industrialização, enxergava a 

incapacidade deste projeto alcançar seu objetivo sem forte planejamento e presença 

direta do Estado. Apesar disso, a corrente também não era coesa e neste caso, 

diferentemente do caso da linha privado, há uma cisão muito clara entre dois grupos. 

Esta cisão acontece por conta da divergência quando a participação externa no 

projeto de desenvolvimento. Resultando no que Bielschowsky chama de 

nacionalistas e “não nacionalistas” (Bielschowsky, 2004, p. 77). 

Desde o seu início da difusão do projeto desenvolvimentista, há uma 

tendência de nacionalização deste projeto. Muito desta tendência se deve a 

descrença da dos entusiastas da época com um trabalho coordenado entre setor 

público e os capitais estrangeiros. Entretanto, o projeto desenvolvimentista no Brasil, 

como veremos no próximo capitulo, começa com a linha “não nacionalista” à frente 

das decisões, mais precisamente em 1951 com a Comissão Mista Brasil-Estados 

Unidos e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) (Bielschowsky, 

2004, p. 103)7.   

 

1.3.3  Os “Não nacionalistas” 

 

Os “não nacionalistas” divergiam da linha nacional em dois pontos principais, 

como aponta Bielschowsky. A primeira divergência era quanto ao tamanho da 

participação de empresas estatais neste processo de industrialização. Não há um 

incômodo com a participação das estatais no processo de industrialização, mas há 

                                                           
7 A CMBEU e o BNDE eram conduzidos por nacionalistas e “não nacionalistas”. Mas, como 

veremos no próximo capítulo, as ideias não nacionalistas tomaram a frente no projeto.   



 
 

uma tendência de evitar ao máximo sua proliferação que, consequentemente, acaba 

dando uma predileção à participação do capital externo. A segunda divergência está 

na ênfase ao controle da inflação. 

A preocupação com a participação das estatais e a ênfase do controle 

inflacionário aproximavam os desenvolvimentistas da linha publica “não nacionalista” 

da corrente dos neoliberais. Apesar disso, estas encontram fundamental diferença 

na interpretação da realidade econômica brasileira. No caso dos “não nacionalistas”, 

há a adoção do diagnostico cepalino de subdesenvolvimento da economia brasileira. 

Como já foi abordado anteriormente, os economistas neoliberais interpretavam a 

economia brasileira numa realidade de pleno emprego e atacavam o projeto de 

industrialização coordenado. Roberto Campos, alinhado com a linha “não 

nacionalista”, tem posição contraria aos neoliberais. 

 

No caso brasileiro, para ser especifico, parece claro que o desenvolvimento 
econômico deve ser associado a uma industrialização intensiva, não só pelo 
alto coeficiente demográfico (que eventualmente criará a necessidade de 
uma absorção mais rápida da mão de obra deslocada da agricultura), como 
também pelas potencialidades de um amplo mercado interno; e ainda por 
uma estrutura de recursos minerais conducente à industrialização e apenas 
amenizada por deficiências energéticas francamente superáveis (Campos, 
1953, p.62) Citado em (Bielschowsky, 2004, p. 109) 

 

Campos defendeu uma industrialização intensiva e apontava para um 

mercado interno amplo e uma estrutura de recursos produtivos satisfatória como 

fatores que colaborariam com o processo. Bielschowsky ainda ressalta a importância 

que Campos deu ao planejamento estatal, dividindo-o em quatro pontos principais: 

(a) necessidade de compensar a falta de participação ativa do setor privado que 

ainda estava se desenvolvendo; (b) a necessidade de concentrar recursos para o 

desenvolvimento econômico visto a impossibilidade de se articular um mercado de 

capitais na época; (c) capacidade do governo de orientar a política de investimentos 

em função do longo prazo; e (d) a necessidade de acelerar o ritmo do 

desenvolvimento. 

Apesar do reconhecimento do importante papel do Estado, a linha “não 

nacionalista”, questionava outros gargalos para o projeto de industrialização: a falta 

de capital, a impossibilidade de continuar a manter os níveis de importação sem 

comprometer a inflação e a falta de know how na articulação do projeto 



 
 

desenvolvimentista. Desta forma, defenderam a atração de capital externo para 

compensar estes gargalos apresentados. 

Quanto à atração do capital externo, havia a interpretação que a participação 

das empresas internacionais alavancaria de imediato a produção do País e a sua 

presença, mesmo que de forma passiva, incentivaria um processo de difusão 

tecnológica. Segundo esta mesma linha, caso fosse adotada a participação estatal, 

haveria um gap entre a implementação da indústria até o momento em que ela, de 

fato, gerasse os aumentos produtivos por conta da falta de know how. Desta 

maneira, defender o capital externo era também defender uma velocidade maior na 

industrialização brasileira. Por isto Campos defendia o que ele intitulou de 

“verdadeiro nacionalismo”. (Bielschowsky, 2004, p. 125) 

A inflação para os “não nacionalistas” também se aproxima da interpretação 

neoliberal, mas com ressalvas. Roberto Campos, apesar de creditar a maior parte da 

aceleração inflacionaria à má gestão pública, reconhece os fatores estruturais que 

pressionam o desequilíbrio interno e externo que foram diagnosticados pela teoria 

cepalina. Os fatores estruturais, porém, acabavam abafados pelo que o autor 

caracterizava como uma inflação por excesso de demanda, viabilizada por déficits 

no orçamento público, expansão demasiada do crédito e uma insuficiência de oferta 

causada pela má gestão da política econômica. (Bielschowsky, 2004, p. 119) 

O problema da inflação, para Campos, era ainda mais sério. Não só pelo 

desajuste interno, mas também pelo efeito negativo que a inflação geraria, 

supervalorizando o câmbio e, consequentemente, gerando menos interesse por 

parte do capital externo em se instalar no País. Esta entrada não só ajudaria no 

processo de industrialização, como ajudaria a diminuir o desequilíbrio externo. Por 

isso, há uma preocupação em especial com a temática monetarista nesta corrente 

(Bielschowsky, 2004, p. 119). 

 

1.3.4 Os Nacionalistas 

 

Diferentemente do que pode sugerir o nome desta vertente, no grupo dos 

nacionalistas não há repulsa à participação do capital externo no processo de 

industrialização. Para estes, o capital estrangeiro era bem-vindo e necessário para a 

dinamização do projeto de industrialização, porém queriam impor formas de controle 

sobre este capital e também sobre o capital privado nacional. Um exemplo da 



 
 

proximidade da proposta nacionalista com o capital externo é a inserção da indústria 

automobilística no país no governo de Juscelino Kubistchek. 

O grupo dos nacionalistas questionava a participação do capital externo até 

então no País, concentrando muitas críticas nos setores de energia elétrica e 

transportes. Por esta razão, e também pela baixa participação do capital privado nos 

setores industriais, propunham uma maior participação do Estado na economia, não 

só como regulador, mas também como participante direto no processo produtivo nos 

setores considerados estratégicos (Bielschowsky, 2004, p. 128). 

Outra caraterística marcante dos nacionalistas era a subordinação da política 

monetária em razão do projeto de industrialização. Aqui sim, diametralmente 

apostos aos não nacionalistas. Os nacionalistas tinham uma interpretação especial 

do caso inflacionário para as economias subdesenvolvidas. (Bielschowsky, 2004, p. 

130). 

O grande autor que condensava o ideal nacionalista, segundo Bielschowsky, 

era Celso Furtado. Além da participação efetiva do Estado no processo produtivo e 

na interpretação especial do movimento inflacionário no País, Furtado acreditava 

que um dos elementos principais da dinamização das economias subdesenvolvidas 

era o mercado interno. Segundo o autor, a troca da mão de obra escrava pela mão 

de obra assalariada gerou as condições iniciais de expansão produtiva e da renda 

de forma que o estímulo à demanda poderia contribuir para continuidade do 

processo de crescimento econômico (Bielschowsky, 2004, p.135). 

Por ser o principal economista brasileiro integrante da Cepal, Furtado 

resgatou toda a teoria estruturalista para a interpretação do caso brasileiro. Para o 

autor, o processo de industrialização de economias periféricas estava atrelado a um 

moderno padrão de demanda que contrastava com uma estrutura produtiva pouco 

diversificada e sem integração vertical. Desta forma, o projeto de industrialização 

teria de impor uma homogeneização produtiva que, de maneira ideal, deveria ser 

feita através de importação de equipamentos e matérias primas. A incapacidade de 

poupança e a insuficiência de capacidade de importação, no entanto, barrariam o 

processo substituição de importações8 (Bielschowsky, 2004, p. 142). 

                                                           
8 A insuficiência da capacidade de importação viria da lenta expansão da demanda global 

pelos bens exportáveis da periferia e pela deterioração dos termos de troca que afetava também a 
capacidade de poupança. 



 
 

Furtado fez uma observação sobre a diferença dos parâmetros para 

crescimento entre economias desenvolvidas e subdesenvolvidas. O autor afirma que 

o ritmo de crescimento compatível com a estabilidade interna é maior nas 

economias desenvolvidas do que nas economias subdesenvolvidas. Desta forma, 

caso as economias subdesenvolvidas não aceitassem em alguma medida o 

desequilíbrio interno, permaneceriam sempre em posição retardatária aos países 

desenvolvidos. (Furtado, 1961, p. 202). Sobre esta última análise, Bielschowsky 

considera que Furtado consegue expurgar a lógica liberal da interpretação do caso 

das economias periféricas. 

Contestou as interpretações convencionais sobre desequilíbrio externo, isto 
é, as teorias que identificam suas causas no processo inflacionário. Refutou, 
especialmente, a ideia de que a constância do déficit externo em países 
subdesenvolvidos corresponde à contrapartida da pressão 
permanentemente excessiva de investimentos sobre poupança. Atacou, em 
particular, as políticas monetárias contracionistas que, apoiadas nessa 
formulação, pretendem conter o déficit pela via das reduções da taxa de 
investimentos. (Bielschowsky, 2004, p.145) 

 

Furtado ainda ressalta que o desequilíbrio externo é consequência da 

estrutura subdesenvolvida dessas economias ao passo que elas buscam um 

processo acelerado de desenvolvimento econômico. O autor ainda afirma que não 

há caminho alternativo para a superação do quadro de desequilíbrio, por isso da 

programação do processo de substituição de importações para tentar atenuar as 

consequências do processo. 

Ao passo que Furtado refuta a argumentação liberal, ele está movimentando 

a discussão da inflação para uma camada subalterna ao processo de 

industrialização, ele está subordinando o equilíbrio monetário à superação da 

condição de subdesenvolvido (Bielschowsky, 2004, p.147). Apesar de o autor tomar 

o aumento inflacionário como subproduto inexorável do processo de industrialização, 

havia uma preocupação com o planejamento do Estado para mitigar ao máximo o 

aumento inflacionário sem contrapartida no processo de industrialização. Para isso, 

o autor ressalta o papel do Estado como planejador global da economia que partiria 

de uma meta macroeconômica de crescimento, anteriormente definida pelo 

levantamento das possibilidades de expansão do sistema como um todo e calculado 

sobre de três indicadores: razão entre capital e produto; taxa de poupança; e termos 

de troca. A projeção de cada setor seria feita de acordo com as taxas de 



 
 

crescimento previstas e levando em consideração a demanda e relações 

intersetoriais (Bielschowsky, 2004, p. 153). 

 

1.4  Observações Finais 

 

Ao longo deste capitulo pode-se observar que há uma fundamentação na 

escolha de um projeto desenvolvimentista para o país. As constatações de Prebisch, 

para o caso latino americano, indicavam desvantagens estruturais destes países em 

relação aos países do Centro. A adoção do modelo liberal, não só não garantiriam o 

crescimento econômico para esta região, como favoreceriam o aumento destas 

disparidades em relação ao Centro. 

A única forma possível de diminuir as disparidades entre as economias Latino 

Americanas, em especifico, o caso brasileiro que é o foco do estudo, em relação aos 

países de Centro, seria a adoção de um projeto de industrialização. 

A repercussão da análise de Prebisch foi representativa de tal forma que 

obrigou a vertente liberal à uma autocritica, que no fim continua sendo crítica ao 

processo de industrialização, porém reconhece algumas deficiências dos 

mecanismos de mercado. Independente da autocritica, a defesa teórica das 

condições de pleno emprego e da plena utilização da capacidade produtiva 

instalada, fez com que a vertente neoliberal fosse a única oposição ao processo de 

industrialização brasileiro.  

Em contraposição estavam os desenvolvimentistas separados em duas 

grandes linhas: A linha privada e a linha pública. Ambas defendiam a adoção do 

projeto de industrialização, porém diferindo na condução do projeto. A primeira 

privilegiava a posição do setor privado no planejamento, esperando que o Estado 

fosse capaz de planejar e proteger o processo de industrialização ao longo de sua 

implementação. A linha privada entende o Estado como coadjuvante no projeto 

industrializante, tanto que boa parte do apoio do Estado viria na forma de concessão 

de crédito, evitando ao máximo a participação direta do Estado na economia. Já 

para a linha pública, subdividida entre nacionalistas e “não nacionalistas”, a 

participação direta do Estado no processo de industrialização é necessária, visto que 

o capital privado não tinha condições de se articular e mobilizar uma grande 

quantidade de capital. Ainda em desenvolvimento, o capital privado não teria 



 
 

possibilidades de conduzir um projeto de industrialização, muito menos articular um 

plano voltado ao longo prazo. 

Os “não nacionalistas”, apesar de não serem contrários à participação de 

estatais no processo de industrialização, tinham preferência pela entrada do capital 

externo nos setores onde o capital privado nacional não tivesse capacidade de 

ocupação. A prioridade do capital externo frente à participação estatal estaria 

justificada, ainda, na capacidade de dinamização da produção, visto que o capital 

externo já possuiria um know how e pularia a inevitável etapa de adaptação e 

desenvolvimento que a empresa estatal enfrentaria. Ademais, havia a preferência 

pelo capital estrangeiro. 

Já os nacionalistas, que também aceitavam a entrada de capital externo, 

pretendiam impor formas de controle sobre este capital, com a prerrogativa de que a 

não adoção desses controles poderia piorar ainda mais as possibilidades de 

instalação de uma indústria nacional que estaria se iniciando. 

Além da preocupação com a articulação do capital externo, essas vertentes 

encontram divergências sobre o controle inflacionário. Ambos teriam como 

prioridade o projeto de industrialização em relação à estabilidade monetária, porém, 

as interpretações das causas inflacionárias diferiam bastante. Os “não nacionalistas” 

têm uma interpretação de inflação análoga aos neoliberais, já os nacionalistas 

entendem o movimento inflacionário como uma consequência da estrutura 

subdesenvolvida em direção ao desenvolvimento, de forma acelerada. 

O intuito desta apresentação teórica e a delimitação das diferentes frentes da 

corrente desenvolvimentista servirá para evidenciar que no período de 

implementação do projeto desenvolvimentista brasileiro não houve um único sentido 

de condução. Paralelamente à execução do projeto desenvolvimentista, há uma 

intensa discussão entre essas vertentes. Mesmo em períodos que determinada 

vertente adquiria cadeira executiva no projeto desenvolvimentista, as variáveis 

chaves para a condução do projeto passaram pelo contexto político e econômico do 

país. Sendo assim, nunca houve “carta branca” para nenhuma vertente. O que 

existiu foi a construção de um consenso razoável entre as vertentes, dadas as 

condições políticas e econômicas do Brasil. 

Na próxima sessão serão abordados os planos econômicos entre 1956 e 

1979, que tiveram papel decisivo na construção do projeto de desenvolvimento 

brasileiro e os seus resultados. 



 
 

2. O PROJETO DESENVOLVIMENTISTA BRASILEIRO E SEUS 
PLANOS 
 

2.1. O início da trajetória desenvolvimentista 

 

O início da trajetória desenvolvimentista brasileira se dá a partir de 1930 com 

Getúlio Vargas. Apesar da transformação da dinâmica da economia brasileira entre 

a década de 1930 e meados de 1950, não houve, anteriormente, a elaboração de 

um plano que norteasse estas mudanças. O que houve na época foi a busca de uma 

alternativa econômica para a superação da economia cafeeira, que foi afetada pela 

crise internacional de 1929. Tanto que nestas duas décadas a alternativa 

industrializante coexiste com um setor primário exportador fragilizado. 

A alternativa industrializante não continha somente um apelo econômico 

pensando em melhora da produtividade. O apelo à industrialização carrega consigo 

a ideia de superação do subdesenvolvimento e um caminho em direção ao 

progresso defensor dos direitos nacionais para o mundo. Apesar do apelo, o 

discurso desenvolvimentista foi fortemente combatido pelas bases do pensamento 

liberal econômico da época, predominante desde o período colonial brasileiro. A 

crise de 1929 inaugurou alguma relevância ao debate do pensamento 

desenvolvimentista. Visto a falta de credibilidade da teoria liberal quanto à 

interpretação e possibilidades de reação à crise, o pensamento desenvolvimentista 

acaba por oferecer uma interpretação da crise e dos seus impactos ao País e qual 

seria o caminho da superação desta, como vimos no capítulo anterior (Bielschowsky, 

2004).  

A resposta desenvolvimentista era a implementação de um projeto de 

industrialização planejada que seria capaz de integrar toda a cadeia de produção 

brasileira. Este processo faria do País autossuficiente, produzindo internamente os 

insumos e bens necessários para o desenvolvimento econômico. Como já 

propunham os desenvolvimentistas, a condução deste projeto deveria ter o Estado 

auxiliando no processo de industrialização, dado que de maneira espontânea seria 

impossível, para as economias subdesenvolvidas, a viabilização de investimentos de 

grande porte, como ocorreu no primeiro governo de Getúlio com a criação da 

Companhia de Siderurgia Nacional (1941), Companhia Vale do Rio Doce (1942) e 

da Petrobrás (1953). (Vianna & Villela, 2011, p. 2) 



 
 

O pensamento desenvolvimentista demorou quase 25 anos para superar o 

debate teórico com os liberais, tanto que um dos traços característicos deste embate 

foi a aceitação, pelo lado liberal, de algum grau de intervenção do Estado na 

economia, dando origem aos neoliberais. A consolidação do debate 

desenvolvimentista é marcada pela volta de Getúlio em 1951. O crescimento entre 

1948 e 1952, possibilitado pela maturação da implementação da indústria no País, 

resultou num crescimento médio do PIB de 7% a.a. e também em uma melhora 

expressiva nos termos de troca do País. Consecutivamente a este último, foi 

alcançado um relativo equilíbrio no balanço de pagamentos entre 1948 e 1950. 

Estes resultados fizeram com que Getúlio reforçasse a tendência a industrialização 

brasileira (Bielschowsky, 2004, p. 320). 

Os resultados econômicos do final da década de 1940, junto à discussão 

entre liberais e desenvolvimentistas, reforçaram a necessidade de intensificar o 

processo de planejamento da industrialização. Como apresentado no capítulo 

anterior, entretanto, há uma capilaridade de interpretações dentro da corrente 

desenvolvimentista e este enfrentamento entre vertentes fica mais evidente entre 

1953 e 1955, quando há o enfrentamento entre os desenvolvimentistas da Comissão 

Mista Brasil Estados Unidos (CMBEU) liderados por Roberto Campos e os 

desenvolvimentistas nacionalistas encabeçados por Celso Furtado (Bielschowsky, 

2004, p. 332). 

A diferença entre ambos poderia ser resumida quanto à estratégia de 

investimento. A análise de Furtado estruturava todo o processo de investimentos, 

independentemente do tipo de setor. Era uma estratégia que tinha uma coordenação 

mais ampla sobre toda a estrutura econômica, levando em consideração as 

projeções de tendência de oferta e demanda da economia. Já a proposta de 

Campos era mais setorial, tentando transformar pontos de estrangulamento em 

“pontos de germinação”. Segundo a proposta de Campos, a ideia de direcionar os 

investimentos a estes pontos de estrangulamento era para irradiar a expansão 

produtiva de todo o sistema ao qual aquele setor fazia parte, além de acabar com as 

limitações produtivas dele. Esta proposta foi materializada e denominada Plano de 

Metas, o principal plano econômico do governo de Juscelino Kubistchek. 

 

 



 
 

2.2. O Plano de Metas (1956-1961) 

 

O Plano de Metas talvez seja um dos planos econômicos mais estudados do 

caso brasileiro. Por mais que não seja a intenção do presente estudo esmiuçar os 

pormenores deste plano, é necessário entender pontos fundamentais que explicam 

ainda mais os resultados econômicos da época. É necessário dizer que, apoiado por 

esta ideia de abordagem setorial, o Plano de Metas contemplava investimentos em 

energia e transportes, que receberiam 71,3% do montante a ser investido e seria 

capitaneado quase que exclusivamente pelo setor público. A indústria de base 

também tinha papel relevante, recebendo 22,3% dos investimentos previstos e 

sendo liderada pelo setor privado. Já os setores de educação e alimentação 

partilhariam os 6,4% restantes9 (Villela, 2011, p.35). Estes setores seriam os 

gargalos identificados para o prosseguimento da expansão produtiva, portanto, 

pontos de estrangulamento.   

Como já havia sido diagnosticado pela CMBEU (1951), o desenvolvimento 

econômico brasileiro até então encontrava seu principal impasse na infraestrutura e 

não havia um caminho alternativo para manter um processo de expansão que não 

superando este impasse. Os projetos de infraestrutura necessitavam de grandes 

somas de capital, quase sempre inviabilizando a articulação privada, tanto pelas 

cifras como também pelo risco e tempo de retorno destes projetos. Por isso a 

CMBEU propõe a articulação de investimentos para estes cinco setores, pois o 

direcionamento facilitaria a criação de todo um novo habitat econômico, criando 

assim os pontos de germinação. O conceito “ponto de germinação” foi criado pela 

CMBEU com o intuito de indicar que a oferta de infraestrutura intensificaria 

atividades produtivas secundárias, por isso do destaque destes setores. Os 

incentivos ao setor de transportes possibilitariam a integração com o interior do País 

e mais, a integração com a recém-proposta Brasília.  

As dificuldades com o balanço de pagamentos, que limitaram importações de 

bens de capital, ajudaram na intensificação do processo de substituição de 

importações. Por esta razão há um direcionamento da indústria de base para a 

produção e refino de petróleo com o intuito de resolver os entraves no setor 

energético e dar incentivo à indústria automobilística. Com o mesmo intuito, no setor 

                                                           
9 Percentuais calculados em cima de 5% do PIB no período de 1957-1961. 



 
 

alimentício foi dada prioridade à produção interna de trigo, tanto para diminuir o peso 

negativo da balança comercial como para criar possibilidades internas com esta 

produção nacional (Lafer, 2010, p. 35). 

A percepção da integração e dinamização da economia brasileira intervindo 

de maneira setorial foi um dos grandes méritos do Plano de Metas. Mas há uma 

outra característica que é ressaltada para explicar o relativo sucesso atribuído ao 

Plano, que é o processo de planejamento contínuo. O Plano de Metas, basicamente, 

tem duas preocupações: a superação da infraestrutura instalada e sustentar o 

processo de substituição de importações. Há, porém, a intenção de potencializar o 

processo ao máximo. Por esta razão, as metas inicialmente propostas eram 

constantemente revistas, de maneira a extrair o máximo da capacidade produtiva 

instalada. É por esta capacidade de acompanhar e eventualmente aumentar as 

metas de acordo com as possibilidades produtivas que era caracterizado o 

planejamento contínuo. Isto pode ser visto em algumas metas, como a produção de 

petróleo, que era de 90 mil barris por dia e foi aumentada para 100 mil barris por dia. 

Havia também uma preocupação maior com a demanda interna do que 

propriamente com o alcance da meta. Um exemplo claro disso foi a meta de 

produção de carvão, que inicialmente era de 2,5 milhões de toneladas e que em 

1960 foi para 3 milhões de toneladas, mas por causa do emprego do diesel na rede 

ferroviária e o consecutivo decréscimo no consumo de carvão, a produção final ficou 

em 2,2 milhões de toneladas (Lessa, 1960). 

O Plano de Metas, mais especificamente, foi composto por 30 metas, mais a 

considerada meta síntese, a criação de Brasília. O setor energético tinha como 

metas gerais a elevação e geração de energia elétrica; fomento de pesquisa nuclear 

e a instalação de usinas termelétricas e o aumento de produção e refino de petróleo. 

Já no setor de transportes, as metas gerais eram a construção e pavimentação de 

rodovias; reaparelhamento e construção de ferrovias; aumento do contingente de 

transportes aeroviários e reformulação dos serviços marítimos. A indústria de base 

por sua vez tinha como prioridades a elevação da produção de aço, alumínio, metais 

não ferrosos, cimento, papel e celulose e borracha. Além do aumento da quantidade 

exportada de minério e de veículos automotores, a indústria de base ainda previa a 

implementação da indústria de construção naval, mecânica e de material elétrico 

pesado. No setor alimentício as prioridades ficavam no aumento da produção interna 

de trigo; incentivo à atividade de pecuária com o aumento de frigoríficos e 



 
 

matadouros industriais; mecanização da agricultura e aumento da produção de 

fertilizantes. Já a meta da educação foi centralizada na intenção de aumento do 

corpo técnico disponível. A tabela 1 reúne algumas das principais metas 

quantitativas do Plano. 

 

 

Tabela 1 - Comparação entre metas iniciais e finais X realização do Plano de 

Metas de setores selecionados – (1957 e 1961) 

Setor Descrição (Unidade) Meta inicial 
Meta 
final Realizado 

Energia 

Geração de energia elétrica (milhões de kW) 5 9 5,2 

Produção de Petróleo (mil bb/d) 90 100 95,4 

Refino de Petróleo (mil bb/d) 175 308 308,6 

Transportes 

Construção de rodovias (mil km) 10 13 15 

Pavimentação de rodovias (mil km) 3 5,8 6,2 

Construção de ferrovias (mil km) 1,5 1,5 0,8 

Industria de base 

Produção de aço (milhões de toneladas) 2,3 3,5 2,5 

Produção de Alumínio (mil toneladas) 25 25 16,5 

Produção de caminhões e ônibus (mil unidades) 170,8 170,8 154,7 

Produção de automóveis (mil unidades) 58 58 52 

Alimentos  
Produção de trigo (milhões de toneladas) 1,5 1,5 0,4 

Produção de tratores (mil unidades) * 72 72 77,3 
Fonte: Lafer (2010) 
* Meta de mecanização da agricultura 

 

É inegável que boa parte das metas iniciais foram plenamente cumpridas e, 

mesmo quando não em sua totalidade, há um aumento do patamar produtivo de 

maneira relevante quando comparado com as condições iniciais de produtividade. A 

exceção ao caso é a meta 13, que tem por objetivo o aumento da produção interna 

de trigo, e não foram realizados nem 30% da meta proposta.    

O impacto positivo do Plano de Metas na economia brasileira foi reforçado 

pelo diagnóstico da Cepal-BNDE publicado em 1956, que aventava dificuldades até 

1961 devido aos desajustes econômico-estruturais que a economia brasileira 

trouxera consigo e que, com a implementação do Plano, não foram observadas, pelo 

contrário, como fica evidenciado na tabela abaixo: 

 



 
 

Tabela 2 – Taxa de crescimento anual da evolução da economia Brasileira – 

(1956 – 1961) (%PIB) 

Indicadores 1956 1957 1958 1959 1960 1961 

PIB 2,9 7,7 10,8 9,8 9,4 8,6 

Produção Industrial 5,5 5,4 16,8 12,9 10,6 11,1 
Fonte: (ABREU, 1990) 

 

Como evidenciado pela tabela acima, há uma média de crescimento do PIB 

no período de 8,2% a.a. e, pós-1958, alcançando um crescimento médio no período 

de mais de 10% a.a. Segundo Maria da Conceição Tavares (1975), o resultado 

industrial brasileiro no final da década de 1950 vem da intensificação do processo de 

substituição de importações proposto por Juscelino Kubistchek. Ainda sobre o 

resultado industrial, Villela (2011) ressalta o desempenho dos setores de bens 

duráveis e do setor de bens de capital, que tiveram um expressivo crescimento entre 

os anos de 1952 e 1961. O setor de bens duráveis elevou sua participação na 

indústria de 6% para 12%, já o setor de bens de capital saiu dos mesmos 6% para 

12,3% - significando um crescimento anual de 18,2% e 20,3%, respectivamente, no 

período. Para efeito de comparação, o setor de bens não duráveis e o setor de bens 

intermediários cresceram, respectivamente, 7,7% e 12,8% no período.  

Independentemente da performance de cada setor, fato é que após o Plano 

de Metas a participação da indústria no PIB se elevou de maneira relevante. Em 

1955 a participação do setor agropecuário no PIB é de 23,5% e a indústria tem 

25,6%; já em 1960 a indústria passa a ter participação de 32,2% do PIB frente à 

diminuição da participação do setor agropecuário para 17,8% (Villela, 2011, p. 30). 

Apesar dos números expressivos e de um certo consenso quanto ao sucesso 

do Plano de Metas, há também uma crítica geral à política econômica da época. As 

bases destas críticas estão focadas na subordinação da política monetária e cambial 

à execução do Plano de Metas. Colocando em xeque o sucesso do Plano devido à 

sua contrapartida monetária está a aceleração da inflação observada pela evolução 

do IGP-DI, de 24% em 1956, e fechando em 47% em 1959 (Bielschowsky, 2004, p. 

403). 

A grande crítica ao Plano de Metas é quanto à construção do seu sistema de 

financiamento. A elaboração do Plano de Metas já abrangia as restrições externas e 

internas do País. A primeira foi superada utilizando-se um mecanismo criado em 

1955, a instrução 113 da Sumoc. A instrução, criada por Eugenio Gudin na época 



 
 

em que era ministro da Fazenda do governo de Café Filho, foi concebida para 

enfrentar a crise cambial em que se encontrava o País, através da emissão de 

licenças de importação sem cobertura cambial. Esta instrução acabou por ser um 

fundamental mecanismo para a importação de bens de capital para o processo de 

substituição de importações. Este dispositivo, integrado à Lei de Tarifas (1957), 

permitiu que o governo gerasse uma fonte de recursos utilizando a conta de ágios e 

bonificações para financiar uma substancial parcela do gasto público do governo 

Juscelino Kubistchek, totalizando US$ 404,9 milhões. Outra fonte de financiamento 

era o BNDE, que teria 80% dos Cr$ 44,2 bilhões disponíveis para o fomento do 

Plano de Metas, além dos US$ 207 milhões advindos do exterior patrocinados pela 

Eximbank. Fato foi que existiu um gap muito grande entre recursos potenciais e 

recursos efetivos (Melo; Caputo; Araújo & Costa, 2009), como evidencia a tabela 

abaixo. 

 

Tabela 3 – Recursos Potenciais X Recursos Efetivos para a implementação do 

Plano de Metas (1956-1959) – Em milhões de Cr$ correntes 

Recursos 1956 1957 1958 1959 

Potenciais 13.185 17.083 22.885 31.712 

Efetivos 3.558 11.234 15.340 25.972 
Fonte: Melo; Caputo; Araújo & Costa, (2009)   

 

Inicialmente, o Plano de Metas não tinha uma ideia de financiamento 

inflacionário, até porque já havia uma preocupação com os níveis de inflação, porém 

as cifras captadas foram bem menores do que as previstas. Este desequilibro aliado 

a uma negação em retardar o Plano acabou por gerar o movimento de piora 

substancial dos níveis de inflação10. 

Independentemente da discussão sobre o sucesso efetivo do Plano de Metas, 

há a certeza de que ele foi a sinalização mais evidente do início do projeto 

desenvolvimentista brasileiro pensando em planejamento dirigido pelo Estado 

brasileiro. Mais do que um marco inicial do projeto desenvolvimentista do País de 

forma dirigida, há uma evidente transformação da sociedade e da atividade 

produtiva brasileira. 

                                                           
10 Há o Plano de Estabilização Monetária (1959), que esboçou preocupação com a situação 

monetária, porém o seu abandono em junho do mesmo ano de criação mostrou a negação em 
retardar o Plano de Metas. 



 
 

Apesar da elevação do patamar produtivo brasileiro, há no final do governo 

Juscelino Kubistchek o esgotamento do modelo de industrialização por substituição 

de importações11. Segundo Tavares (1975), a concentração de renda impossibilitou 

o prosseguimento do modelo à medida que não permitia a expansão do mercado 

interno. Na medida em que havia a incorporação de tecnologias ao processo 

produtivo, existia a necessidade de se operar em grande escala, e a concentração 

de renda era contraproducente, já que limitava cada vez mais o mercado 

consumidor brasileiro. Além das preocupações com os níveis da inflação, há a 

preocupação com possibilidades para manter ativo o processo de industrialização 

brasileira e o seu resultado no crescimento econômico do País. 

Posteriormente aos resultados alcançados por Juscelino Kubistchek, 

entre o período de 1962 até 1967, o País alcançou uma média de crescimento de 

apenas 3,62% ao ano. O período foi marcado por uma intensa mudança do cenário 

político-econômico. Em 1964, o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG) foi 

um plano que buscou um primeiro ajustamento econômico junto de uma 

reformulação do ambiente institucional brasileiro. O ajustamento do PAEG não foi 

altamente restritivo. Basicamente o ajustamento proposto pelo Plano resultou numa 

diminuição dos déficits do governo e uma contenção da política monetária até 1966. 

Em 1968 foi lançado o Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) e em sequência 

o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) Estes planos protagonizaram 

o período de 1968 a 1973, momento áureo do crescimento econômico brasileiro, 

tanto que até hoje o referido período é conhecido como “Milagre Econômico 

Brasileiro”. 

 

2.3 O período do denominado Milagre Econômico (1968-1973) 

 

2.3.1 O Plano Estratégico de Desenvolvimento (1968-1970) 

 

O PED foi um plano que tentava recolocar o país na rota desenvolvimentista. 

Apesar de o Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG) ser importante, 

considerando o reordenamento financeiro do Estado, e de ter conseguido importante 

                                                           
11 Ver Maria da Conceição Tavares (1975). 



 
 

resultado na contenção do avanço inflacionário, o fez em detrimento do crescimento 

econômico. 

O PED evidenciava o fato de o crescimento econômico ter se acelerado até o 

começo da década de 1960, porém, em contrapartida, este ritmo pós-1961 teria se 

estagnado e mesmo assim o processo inflacionário continuava aquecido, na ordem 

de 80% ao ano. O diagnóstico do PED foi que, apesar do resultado alcançado até 

então, o padrão de desenvolvimento precisava de uma nova diretriz e, mais do que 

isso, precisava lidar com algumas distorções geradas por este padrão (Alves & 

Sayad, 2010). 

Os autores Denysard Alves e João Sayad (2010) apontam para três diferentes 

distorções. A primeira e mais evidente é a aceleração do ritmo inflacionário. Este 

processo não é só um resultado do processo de industrialização como é um dos 

facilitadores do processo em si, já que pode ser interpretado como um mecanismo 

de poupança forçada que financiou investimentos industriais. A segunda distorção é 

como o processo de substituição de importações acabou por estreitar relativamente 

o mercado interno brasileiro. À medida que o processo de substituição de 

importações foi se intensificando, aumentou-se a participação de técnicas intensivas 

em capital, que por sua vez diminuíram a absorção da mão de obra. Esta falta de 

absorção da mão de obra encaminha uma parte dos trabalhadores para o setor 

terciário, que é mais intensivo em trabalho, mas em contrapartida é relativamente 

menos produtivo que a indústria. Mesmo com a absorção do setor terciário, 

entretanto, uma parte desta mão de obra não era realocada, o que acabava por 

diminuir a participação da população ativa nos ganhos de produtividade. Já a 

terceira distorção seria o expressivo aumento na participação do setor público na 

economia (Alves & Sayad, 2010, p. 96). 

Durante o PAEG, a perseguição da estabilidade monetária a qualquer custo 

teria gerado as condições para o fortalecimento destas distorções. O governo militar 

da época, encabeçado por Castelo Brando, acabou por operar uma transferência de 

recursos do setor privado para o setor público com o aumento da carga tributária. 

Outro fator além desse foi a restrição ao crédito, que teria gerado ainda mais 

desconforto para o setor privado, que por sua vez acabou por diminuir o ritmo de 

produção. Apesar do relativo sucesso do Plano no controle da inflação e das 

melhorias na estrutura financeira e tributaria do Estado brasileiro, este conjunto de 

ações do governo militar para retomar o controle monetário, somado às dificuldades 



 
 

de permanecer com o modelo de industrialização por substituições de importações, 

acabou por diminuir do ritmo econômico, gerando um grande aumento da 

capacidade ociosa. 

Partindo deste diagnostico, o PED visava ser um plano tático dividido em dois 

momentos distintos. Num primeiro momento o Plano tinha o objetivo de diminuir a 

capacidade ociosa de alguns setores por meio dos estímulos à demanda, mas que 

estes estímulos fossem apropriados pelo capital privado, combalido pela atuação do 

PAEG. Já em um segundo momento, depois de reduzida a capacidade ociosa, o 

governo deveria diminuir os estímulos e os encargos com os investimentos e dar 

ainda mais espaço ao setor privado. De forma prática, o primeiro momento pode ser 

encarado como uma recuperação da capacidade instalada, retomando o pleno 

emprego, e o segundo momento como uma volta ao processo de expansão 

econômica com participação ativa do setor privado. 

A novidade empregada pelo PED era a preocupação com o desenvolvimento 

simultâneo de indústria, agricultura, setores de infraestrutura e educação. A 

estratégia diferia do havia ocorrido no Plano de Metas por buscar ter mais de uma 

fonte para sustentar o processo de expansão econômica. Ainda de forma distinta do 

Plano de Metas, há uma grande preocupação em não perder o controle monetário e 

em compensar os desiquilíbrios do balanço de pagamentos. 

Com o intuito de retomar a capacidade produtiva instalada era necessário o 

estímulo à atividade privada, tanto pela via do aumento de demanda quanto pela 

diminuição dos custos. Pelo lado da demanda, o governo sinalizou o estímulo ao 

destinar 80% dos recursos do Plano ao fomento da infraestrutura principalmente nos 

setores de energia, transportes e comunicações (Alves & Sayad, 2010, p. 104). Pelo 

lado dos custos a facilitação do acesso ao crédito, além da sinalização de evitar 

qualquer tipo de aumento da carga tributária no período. Tanto que, apesar de ter 

mantido os níveis de inflação, houve um aumento da base dos meios de 

pagamentos de 14% na média anual entre 1968 e 1973; comparativamente, no 

período no PAEG, o aumento dos meios de pagamento ficou em 5% (Hermann, 

2011, p. 66). 

Em 1970 a capacidade ociosa já havia se retraído, os números de 

desemprego também. Os níveis de inflação continuavam controlados. Há também o 

fator externo, que colaborou com a retomada da plena capacidade produtiva do 

País: o ritmo do crescimento mundial e, com isto, a demanda pelas exportações 



 
 

nacionais, além de uma situação financeira internacional de bastante liquidez e de 

juros baixos (Gremaud & Pires, 2010, p. 45)12. 

O PED pode ser caracterizado como um programa de retomada do ritmo de 

crescimento econômico brasileiro, levando em consideração o ritmo entre 1955 e 

1960. Posteriormente à retomada do ritmo pretendido, o PED deu lugar ao l Plano 

Nacional de Desenvolvimento (I PND). 

 

2.3.2 I Plano Nacional De Desenvolvimento (1971-1973) 

 

O l PND é um plano mais ambicioso quando comparado ao PED. A ideia do I 

PND era fazer com que o Brasil saísse definitivamente do status de economia 

subdesenvolvida para figurar entre as economias desenvolvidas. Por isso há a 

preocupação de conseguir anualmente um crescimento do PIB mínimo de 7% a.a. 

Segundo o diagnóstico do Plano, se fosse mantido este nível mínimo de 

crescimento, o País se alçaria à condição de desenvolvido até o final do século. 

No discurso do Plano há preocupação com a posição tecnológica do País até 

então. Por esta razão, há uma preocupação com a modernização dos setores 

dinâmicos da economia, buscando o incentivo ao desenvolvimento tecnológico. Por 

mais que esta ideia fosse generalista, há indiretamente uma preocupação com a 

continuidade do processo de expansão econômica brasileiro, principalmente pela 

exposição do País na dependência do modelo de substituição de importação. 

Para conseguir o resultado almejado, há uma preocupação em aumentar o 

ritmo de absorção da mão de obra para 3,1% a.a., enquanto o crescimento 

populacional da época era de 2,8% a.a. Por mais que houvesse uma pressão pelo 

aumento do nível de emprego, não havia uma preocupação com os custos do 

mercado de trabalho, já que o aumento do emprego não estava condicionado a uma 

maior participação do trabalho no processo produtivo, mas sim ao aumento da 

produtividade dados os avanços tecnológicos (Gremaud  & Pires, 2010, p. 50). 

Quanto ao processo de investimentos, o Plano tinha a intenção de equiparar 

as taxas de brutas de investimentos com as taxas praticadas nas economias 

desenvolvidas. Por isso houve a elevação da taxa bruta de investimento de 17% em 

1970 para 19% em 1974. Os principais setores beneficiados durante o Plano foram 

                                                           
12 Números dos indicadores serão apresentados no final da seção, junto com os números do l PND que 
compreendem o período do “milagre econômico brasileiro”. 



 
 

siderurgia, petroquímica, transportes, construção naval, energia elétrica e mineração 

(Matos, 2002, p. 66). 

O I PND, visando inserir o País entre os países de economia desenvolvida, 

queria situar as empresas nacionais no comercio internacional. Para que isso 

ocorresse de maneira definitiva, estas empresas precisariam ter condições de 

competir no comercio internacional. Por isso, houve a concessão de privilégios às 

grandes empresas. Para que essas grandes empresas nacionais pudessem 

competir com as multinacionais, foi necessário, além de incentivos fiscais, 

possibilitar a concentração de setores em únicas empresas, de forma que fosse 

conseguida escala para a competição internacional. 

Mesmo existindo um estímulo às empresas privadas, o ritmo de crescimento 

mínimo de 8%, mas que por vezes foi maior do que 10% a.a., precisava de um 

grande estímulo de demanda que não era possível ser assimilado somente pelo 

capital privado. Por esta razão foram criadas, entre 1968 e 1974, mais 231 novas 

empresas públicas. Mesmo com a notável ampliação da quantidade de empresas 

públicas, este movimento não deve ser entendido como um aumento do grau de 

intervenção do Estado brasileiro na economia, mas sim como um movimento 

necessário para alcançar as metas de crescimento delimitadas pelo I PND. Ainda 

sobre o setor público, Gremaud & Pires ponderam (2010): 

 

A importância do setor público na economia expressa-se pelo papel na 
determinação do “vetor preços relativos”, por meio de incentivos, subsídios 
etc., pelos quais sinalizava ao setor privado o direcionamento que este 
deveria seguir, pela sua importante contribuição em termos dos 
investimentos totais e pela demanda de bens de capital, dos quais 
respondia, respectivamente, por metade e um terço do total. Também no 
que toca aos empréstimos ao setor privado pode-se perceber a importância 
das instituições públicas, responsáveis por cerca de metade do volume total 
em 1972 -1973 (Gremaud & Pires, 2010, p. 57). 

 

Outro aspecto para a consolidação das empresas públicas e privadas foi a 

facilitação do crédito por parte do BNDE e outros bancos privados e, de modo 

complementar, os recursos internacionais possibilitados pelo Euromercado e as 

baixas taxas de juros internacionais. Foi tentada também a captação de recursos via 

mercado financeiro, porém foi uma tentativa que acabou frustrada no ano posterior à 

sua implementação, que aconteceu em 1970. Os motivos da não eficiência do 

mercado de ações na época são expostos por Miranda (2018): 

 



 
 

(…) although the basic legal an regulatory environment was mostly in place 
by the late 1980s, two prerequisites for growth of capital markets did not 
exist until the early to mid 1990s: a higher level of openness in the economy, 
which attracted greater foreign investment, and the macroeconomic stability 
brought by Plano Real", a set of hyperinflation-curbing economic measures 
that included the introduction of a new currency (Miranda, 2018, p. 17) 

 

Se for essa última opção, fica assim: Dada a impossibilidade de captação via 

mercado acionário, houve financiamento do BNDE e outros bancos públicos e 

privados, além de recursos advindos do Fundo de Modernização e Reorganização 

Industrial, com Cr$ 900 milhões, do Programa de Modernização e Reorganização da 

comercialização, com Cr$ 350 milhões, mais os Cr$ 300 milhões do Fundo de 

Desenvolvimento do Mercado de capitais (Brasil, 1971).  

O l PND é introduzido no contexto em que o PED tinha retomado a 

capacidade instalada para a produção, por esta razão o Plano tinha a intenção de 

consolidar a infraestrutura do País em energia, transportes e comunicação, porém 

enfatizando o que os setores prioritários de eram educação, o programa de saúde e 

saneamento, agricultura de abastecimento e o desenvolvimento cientifico. 

Entre as metas na área de educação estava a diminuição do número de 

analfabetos em 75%. Na parte de saúde e saneamento figurava a meta de erradicar 

doenças como malária e varíola. Já no setor de agricultura de abastecimento o foco 

era aumentar a mecanização (unidades de tratores) em 34%, incrementar a 

produção de defensivos agrícolas em 89% e ainda possibilitar a eletrificação das 

áreas rurais, quase quadruplicando as propriedades com energia elétrica. Pelo lado 

do desenvolvimento científico o destaque fica com financiamento à pesquisa 

atômica, que aumentaria em 167%. Quanto à consolidação da infraestrutura, o 

destaque para a indústria de base vem do aumento produtivo da siderurgia e 

metalurgia, focado no crescimento da produção de aço e alumínio em 107% e 85% 

respectivamente. Além disso, o avanço produtivo da indústria química, destacado no 

aumento da produção de fertilizantes em 230%. O setor de energia priorizava o 

aumento da capacidade instalada em 49%, além do aumento da capacidade de 

refino em petróleo em 50%. Pela via dos transportes, estava previsto o aumento da 

frota de veículos automotores em 63%. Já da comunicação se destacava a proposta 

de aumento do número de terminais da Telex em 234% e o aumento de linhas 

postais em 233% (Brasil, 1971).  



 
 

A preocupação inicial de manter um ritmo de crescimento equilibrado entre 

setores do PED foi transferida para o l PND e ainda mais do que isso:  no I PND há 

a preocupação de integração nacional com o programa de nome semelhante, Plano 

de Integração Nacional (PIN). A aplicação regional de recursos se provou com 

grande capacidade de geração de multiplicadores econômicos, segundo Kon (1994). 

 

2.3.3 Os resultados do período do “milagre econômico” 

 

O período do chamado “milagre econômico” redirecionou a política monetária 

brasileira. Se antepondo à política restritiva do PAEG, o período do milagre conduziu 

à retomada de um alto ritmo de crescimento econômico com uma política monetária 

expansionista, mas sem que isso representasse um afrouxamento da contenção dos 

níveis de inflação. No período há tanto o aumento dos meios de pagamentos como 

um aumento do crédito ao produtor do setor privado e ao consumidor. Além da 

exploração da capacidade ociosa da economia, o controle direto do governo sobre 

os preços industriais e os juros e a política salarial da época foram de fundamental 

importância para que a política expansionista não resultasse em um aumento 

inflacionário (Hermann, 2011, p. 66). 

O fato da produção, fruto da retomada do ritmo econômico, ser direcionada 

para fora possibilitou a melhora das contas externas e consecutivamente do câmbio. 

Principalmente a política de minidesvalorizações cambiais adotadas em 1968 

possibilitou não só um terreno propício para as exportações, mantendo a moeda 

desvalorizada, mas impediu que houvesse uma pressão inflacionaria do câmbio. 

Outros fatores, pelo lado da política econômica externa, que contribuíram para o 

resultado positivo brasileiro foram a abundante liquidez do mercado internacional, a 

melhora dos preços de commodities e a expansão do comercio mundial (Hermann, 

2011, p.66). 

O resultado deste contexto externo para a economia brasileira foi um aumento 

expressivo das exportações, de 275% no período de 1968 - 1973, destacando-se os 

bens manufaturados, que aumentaram 639%. As importações também cresceram 

nesta fase, principalmente pelo modelo de industrialização, via de substituição de 

importações que fazia a economia brasileira dependente das importações de bens 

de capital e insumos como o petróleo. As importações cresceram 330% no período 

(Hermann, 2011, p. 67). 



 
 

O resultado do crescimento atraiu o capital externo, aumentando o 

investimento externo direto. Por mais que este ingresso aumentasse o PIB no 

período, houve a contrapartida no aumento das remessas de lucros, além das 

despesas com juros. Ao final do período é considerável a piora da conta de serviços 

e renda, saindo de US$ 600 milhões para US$ 2,1 bilhões no período de 1968 a 

1973. A corrente, consecutivamente, aumentou o déficit de US$ 276 milhões para 

US$ 2,1 bilhões no mesmo período. Para financiar este crescente déficit das contas 

externas, a dívida externa bruta brasileira cresceu mais de 330%, passando de US$ 

3,4 bilhões para US$ 14,9 bilhões na época do milagre (Hermann, 2011, p. 68). 

O período de 1968 a 1973, que compreende tanto o PED quanto o I PND, foi, 

em números, o melhor para o crescimento econômico brasileiro, como fica 

evidenciado pela tabela abaixo. 

 

Tabela 4 - Evolução da economia brasileira – (1968-1973) (%PIB) 

Indicadores 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

PIB 11,43 9,74 8,77 11,3 12,05 13,98 

Gasto do Governo 11,13 10,81 11,32 11,02 10,75 10,45 

FBKF* 18,92 22,35 20,54 21,12 21,17 23,24 

IED** .. .. 0,93 0,91 0,79 1,49 

VADI*** 30,69 31,31 32,18 32,72 32,74 33,42 
Fonte: World Bank Data (2021) 
* Formação bruta de capital fixo 
** Investimento estrangeiro direto 
*** Valor adicionado da indústria 

 

O período recebeu a alcunha de “milagre” não só pelo tamanho do 

crescimento em si, mas principalmente por fazer isto mantendo sob controle e até 

diminuindo a inflação. O crescimento médio do PIB foi mantido em 11% a.a., 

reduzindo a inflação de 80% (1963) para 15% em 1973 (Hermann, 2011, p. 70). 

Dentro da proposta desenvolvimentista brasileira, o período representa, de certa 

forma, uma validação do sucesso de planejamento voltado à industrialização do 

País. Isto não ocorreu de forma plena, no entanto. Apesar do notável aumento de 

performance da economia, o período do milagre não conferiu a independência da 

economia brasileira frente às economias desenvolvidas.  

O aumento do endividamento externo e a dependência das importações 

mostraram que a economia brasileira ainda estava dependente das grandes 



 
 

economias internacionais. Esta dependência foi evidenciada logo em seguida pelo ll 

PND. Tanto que, mesmo com as condições externas adversas, o País tentou o que 

seria mais um passo em direção à superação desta condição de dependência. 

 

2.4  II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979) 

 

Apesar do salto produtivo possibilitado pela política econômica do “milagre 

econômico”, aquele ritmo de expansão acabou por tornar a economia brasileira 

ainda mais dependente. O aumento das importações, seja para sustentar o modelo 

de industrialização (bens de capital) ou para lidar com a crescente demanda 

estrutural por petróleo – passando de 21 milhões de m³ em 1967 para 46 milhões de 

m³ em 1973 –, ocasionou uma dependência do País frente ao cenário internacional. 

Naquele momento, a expansão econômica brasileira dependia, cada vez mais e 

diretamente, das importações. Em 1973, junto com o final do período do milagre, 

houve um rearranjo do contexto internacional que obrigou o País a rever seu projeto 

de industrialização, o primeiro choque do petróleo (Hermann, 2011, p. 75).  

A passagem do preço do petróleo de US$ 3,29/barril para US$ 11,58/barril 

(1973-1974) teve consequências severas para o País. Na época o Brasil importava 

80% do petróleo consumido. Não fosse suficiente, em 1979 houve o segundo 

choque no preço do barril. Até então o preço praticado era de US$ 13,60/barril em 

1978, já em 1979 o barril passou a custar US$ 30,03. Mesmo com o disparo de 

preço anterior, a demanda por importação de petróleo aumentou no País, chegando 

em 85% no mesmo ano (Hermann, 2011, p. 76). 

Além da dependência estrutural do petróleo, o endividamento externo, que foi 

o principal mecanismo de financiamento do período do “milagre econômico”, 

também sofreu uma forte mudança com a alteração do patamar dos juros norte-

americanos. Em 1974 os juros internacionais dispararam. Já no ano seguinte o País 

perdeu todas as reservas que havia adquirido no período do milagre. Em 1979 a 

dívida externa brasileira saiu de US$ 32 bilhões para US$ 50 bilhões de 1977 a 1979 

(Malan & Bonelli, 1983, p. 15). O aumento dos juros norte-americanos não só 

atrapalhava o processo de expansão econômica via aumento do endividamento 

como diminuía o consumo dos EUA, que era um dos nossos maiores consumidores 

internacionais (Hermann, 2011, p. 78). 



 
 

Este cenário obstruiu qualquer possibilidade de manter o modelo de 

substituição de importações ativo para subsidiar o processo de crescimento 

econômico. Foi neste contexto que se tentou um plano alternativo, o II PND. Em 

1974, o II PND, além do diagnóstico de vulnerabilidade externa, propôs um plano de 

ajuste que visava manter o crescimento econômico brasileiro, mas desta vez não 

seria um plano com objetivos preestabelecidos de crescimento, como seu 

antecessor. O crescimento do Plano deveria estar atrelado às condições 

internacionais de expansão de mercado, já que para manter o processo de 

crescimento e ajustar as contas seria necessário aumentar o nível das exportações. 

Além disso, o Plano visava um objetivo em paralelo: diminuir a dependência de 

importação no processo de crescimento econômico, principalmente se tornando 

autossuficiente na produção de petróleo e produzindo bens de capital internamente. 

De maneira prática, o Plano pressupunha um grande pacote de investimentos 

públicos e privados, focado nos pontos de estrangulamento da época, que eram: 

infraestrutura, bens de produção (capital e insumos), energia e exportações 

(Hermann, 2011, p. 80). 

 No setor de infraestrutura a prioridade era a ampliação da malha ferroviária, 

melhorando a logística de escoamento de produção e uma diminuição da malha 

rodoviária e, consecutivamente, do petróleo. Havia também uma preocupação em 

facilitar e estimular a produção agrícola para futuramente alavancar os níveis de 

exportação. Já os bens de produção estavam focados no aumento produtivo da 

siderurgia, química pesada, metais não-ferrosos e minerais não-metálicos. No setor 

energético grande parte do Plano estava concentrada em ampliar a produção de 

petróleo, além de pesquisar alternativas ao petróleo como fonte de energia. 

Complementarmente, visava-se a ampliação da capacidade de geração de energia 

elétrica (Hermann, 2011, p. 80). 

Diferentemente no que ocorreu no PED, o II PND não encontrou capacidade 

ociosa. Por esta razão, para se iniciar o Plano era necessário disponibilizar recursos. 

As fontes de financiamento foram, pelo lado privado, mais uma vez o BNDE, que 

concedia linhas especiais de crédito a juros subsidiados. Pelo lado público, além do 

financiamento via orçamento e apesar do cenário internacional, a alternativa 

principal encontrada foi a captação externa via aumento do endividamento das 

empresas estatais (Hermann, 2011, p.81). O endividamento via estatais foi uma 

alternativa para conseguir aumentar a formação bruta de capital fixo de 33% em 



 
 

1973 para 40% em 1978, o que era necessário para completar o ciclo de maturação 

da indústria brasileira. Em paralelo, a contrapartida das estatais possibilitava o 

alcance de sucessivos superávits primários mesmo sem aumento da carga tributária 

(Hermann, 2011, p. 84). 

 

Tabela 5 – Capacidade produtiva e produção efetiva da Indústria de Base no 

Brasil entre 1974 e 1984 –    

  

Capacidade pro-
dutiva 

(mil toneladas) 

Produção efetiva 
(mil toneladas) 

Produção efetiva 
como % da meta 

de 1979 

  
1974 

Meta p/ 
1979 

1979 1984 1979 1984 

Metalúrgica             

Aço em lingotes 8.600 22.300 13.891 18.386 62,3% 82,4% 

Aço plano/perfis 4.100 13.100 6.853 7.941 52,3% 60,6% 

Aço não plano 4.600 8.300 5.261 5.752 63,4% 69,3% 

Alumínio 120 190 238 457 125,3% 240,5% 

Cobre 10 60 0 61 0,0% 101,7% 

Zinco 33 58 63 107 108,6% 184,5% 

Química 
 

        

Ácido sulfúrico 986 3.388 1.924 -  56,8% -  

Soda cáustica e barrilha 273 700 645 1.072 92,1% 153,1% 

Cloro 212 593 587 819 99,0% 138,1% 

Fertilizantes 585 1.199 1.533 5.533 127,9% 461,5% 

Resinas termoplásticas 408 891 851 - 95,5% - 

Fibras artificiais 176 253 214 251 84,6% 99,2% 

Elastômeros  144 239 224 252 93,7% 105,4% 

Eteno 343 718 631 1.143 87,9% 159,2% 

Amônia 268 577 353 1.061 61,2% 183,9% 

Intermediários não metálicos             

Cimento 17.130 26.190 28.871 19.495 110,2% 74,4% 

Celulose 1.547 2.860 2.780 3.364 97,2% 117,6% 

Papel 2.267 2.900 2.979 4.021 102,7% 138,7% 
Fonte: Schwartsman (1990, p. 60) apud Gremaud & Pires (2010, p. 98)  



 
 

 

 

 

Tabela 6 – Coeficientes de importação e exportação brasileira entre 1974 e 

1983 de produtos selecionados 

Produtos 
Coeficiente de importação Coeficiente de exportação 

1974 1979 1983 1974 1979 1983 

Aço 39,1% 3,4% 1,0% 2,2% 7,7% 37,8% 

Ferroligas 7,5% 0,3% 0,2% 20,1% 34,1% 60,4% 

Refratários 25,3% 8,3% 5,1% 8,4% 19,1% 17,1% 

Alumínio 50,4% 23,0% 2,3% 1,6% 3,4% 4,0% 

Cobre 72,2% 80,6% 40,4% 2,5% 13,0% 15,9% 

Zinco 64,2% 43,3% 3,3% 0,0% 0,2% 1,9% 

Silício 94,2% 0,2% 0,0% 46,1% 26,7% 70,3% 

Estanho 0,3% 0,3% 0,2% 42,2% 46,7% 68,5% 

Papel 20,4% 10,4% 7,6% 1,7% 4,7% 7,7%* 

Celulose 16,6% 3,4% 0,8% 11,8% 20,9% 27,7%* 

Petroquímica básica 14,0% 7,0% 0,3% 0,0% 0,4% 12,3% 

Petroquímica intermediaria 41,0% 18,0% 2,0% 1,9% 3,6% 12,3% 

Resinas termoplásticas 35,2% 14,0% 1,0% 2,0% 2,0% 30,0% 

Fibras artificiais 21,6% 5,1% 1,0% 1,3% 6,1% 18,1% 

Elastômeros 20,7% 14,0% 16,0% 0,7% 6,1% 18,1% 

Soda Cáustica 53,1% 2,9% 0,1% -  - - 

Fertilizantes nitrogenados 63,1% 63,7% 38,4% - - - 

Fertilizantes fosfatados 57,7% 25,8% 8,6% - - - 
Fonte: Schwartsman (1990, p.66) apud Gremaud & Pires (2010, p. 99) 
 

 

As tabelas 5 e 6 ajudam a ilustrar os resultados do II PND e o quão relevantes 

estes resultados são para as contas externas brasileiras. Primeiro é notável que 

houve o alcance da maioria das metas da indústria de base e que os resultados do 

pacote de investimentos chegaram em seu auge em 1983, quase dez anos depois 

de iniciado o II PND. Vale ressaltar o expressivo resultado do aumento de produção 

de alumínio, chegando a 240% da média estipulada e, de maneira análoga, o 

resultado muito acima da média da produção de fertilizantes, que entrega 460% da 

meta. A tabela 6 mostra a transição do perfil importador de insumos básicos para 

exportador desses mesmos insumos no começo dos anos 1980. Dentre os 

resultados mais relevantes estão a reversão do quadro do setor de petroquímica e 

estanho.  



 
 

Estes resultados se traduziram, por consequência, nas contas externas. Já 

em 1976, houve a reversão de déficit do balanço de pagamentos, principalmente 

pela performance da conta de capital, que sai de US$ 2,2 bilhões no período do 

“milagre econômico” para US$ 7,9 bilhões em 1974-1978. Apesar dos números 

positivos, há um grave e crescente déficit em conta corrente por conta das despesas 

financeiras (Hermann, 2011, p. 85). 

Apesar disso, o objetivo final do Plano, que pretendia aumentar a produção 

interna de bens de capital e insumos é alcançado como indica Hermann (2011): 

 

Os indicadores mostram claramente essa tendência à tendência à 
substituição de importações entre as décadas de 1970 e 1980: O peso dos 
bens de capital importados na FBCF no Brasil reduziu-se de 12,3% (em 
média) no período de 1971-73 para 3,5% entre 1981-83; Na pauta de 
importações, a participação deste item caiu 17,9% entre 1974-78 para 9,3% 
na média de 1981-83; O peso do petróleo importado caiu para 77% em 
1983 – na pauta de importações, porém o peso dos combustíveis ( 
derivados de petróleo) só começou a ser reduzido de forma importante a 
partir de 1986. Essa queda relativa nas importações de petróleo refletiu 
também outro feito estrutural do II PND: A substituição do insumo na matriz 
energética brasileira, cuja participação reduziu de 43% em 1978 para 34% 
em 1983 (Hermann, 2011, p. 86). 

 

O II PND pretendia rearranjar a estrutura produtiva brasileira e conseguiu. No 

entanto, teve um custo, como afirmam Gremaud & Pires (2010). Segundos os 

autores, os custos do Plano impostos pelo endividamento externo como fonte de 

financiamento acabaram por minar os ganhos tidos na balança comercial. No final 

das contas, o endividamento acaba sendo o ponto crucial que vai levar à 

impossibilidade de continuar com o projeto desenvolvimentista brasileiro (Gremaud 

& Pires, 2010, p. 107). 

 

2.5 Observações finais 

 

Por mais que houvesse um apelo teórico na adoção do desenvolvimentismo 

brasileiro em direção à superação do modelo de subdesenvolvimento, em termos 

práticos, o início da trajetória desenvolvimentista brasileira foi provocada pela 

necessidade de superar a recém-colapsada economia cafeeira em 1929. Apesar da 

interferência do Estado ao longo de 1930 até 1955, não há a adoção de um plano 

econômico desenvolvimentista. Há, no máximo, o esboço de uma intenção 

desenvolvimentista. 



 
 

Por influência do resultado provocado pelo esboço desenvolvimentista, foi 

adotado o primeiro plano econômico desenvolvimentista, o Plano de Metas. O plano 

teve como principal objetivo a superação das limitações em infraestrutura que 

funcionavam como o gargalo para a expansão produtiva do país.  

A intensificação da industrialização brasileira foi um traço marcante no Plano 

de Metas. A intensificação do modelo de substituição de importações, que já vinha 

sido adotado no período anterior, favoreceu no avanço da participação da indústria 

de bens de capital e bens de consumo duráveis no PIB, com destaque para o 

segundo. Não foi só a indústria de bens de capital e bens de consumo duráveis que 

prevaleceram, a participação da indústria no PIB foi, pela primeira vez, maior do que 

o setor agropecuário. 

O avanço industrial refletiu na capacidade produtiva do país, que alcançou a 

maioria das metas traçadas no plano, porém, em contrapartida, foi observado um 

desequilíbrio monetário e a deterioração do balanço de pagamentos no período. 

Resgatando o debate entre as vertentes do desenvolvimentismo, vemos 

muitas características relacionáveis com a linha pública “não nacionalista”, 

principalmente pela prioridade na entrada do capital externo para a condução do 

processo de industrialização. Por mais que houvesse uma predominância do modelo 

“não nacionalista”, havia uma tolerância com o descontrole inflacionário que fogia 

das características da vertente. Por essa razão, não se pode apontar definitivamente 

o modelo adotado, mas cabe a análise das características dominantes. 

Ao final do Plano de Metas houve uma pausa na trajetória desenvolvimentista, 

por uma conjunção de fatores econômicos, mas principalmente políticos, sendo 

retomado em 1968, com o PED. 

O PED tinha como principal objetivo retomar o ritmo acelerado de expansão 

da economia brasileira e, para isso, necessitava retomar a capacidade produtiva 

instalada que foi freada pela política econômica adotada no PAEG. Além do 

programa de incentivo a infraestrutura por parte do Estado, como adotado no Plano 

de Metas, o PED se destaca no incentivo direto ao setor privado através da 

concessão de crédito. 

O PED atingiu o objetivo de retomar a capacidade produtiva instalada e já na 

sequência foi lançado o I PND. O Plano assinado por Emílio Garrastazu Médici tinha 

como objetivo superar a capacidade instalada e recentemente reativada pelo PED. 

Adotando a mesma dinâmica do seu antecessor, o I PND aumentou o incentivo à 



 
 

demanda com grandes planos de infraestrutura e incentivou o setor privado. 

Todavia, o direcionamento do setor privado nacional para a competição no comercio 

internacional e a necessidade de ampliação da participação de empresas públicas 

em determinados setores marcam as principais características do I PND. 

A junção dos planos culmina no conhecido período do milagre econômico. 

Nesse período, os resultados alcançados são inquestionáveis. O país alcança a 

maior média de crescimento do PIB até os dias de hoje, no mesmo instante que 

consegue diminuir os índices de inflação. Talvez, o único fator que não corrobore 

positivamente para a avaliação do período do milagre econômico seja o quão 

dependente a economia brasileira ficou dos insumos e dos bens capitais que 

precisavam ser constantemente importados. 

Novamente resgatando a discussão teórica desenvolvimentista, há uma 

predominância da linha privada no período do milagre. A característica mais 

evidente disso é a constante tentativa de diminuição na participação direta do 

Estado na economia. 

O último dos planos analisados no estudo é o II PND. Ele foi uma resposta à 

dependência externa da matriz produtiva brasileira. Além da resposta à dependência 

gerada pelo rápido crescimento econômico do período do milagre econômico, o II 

PND precisou lidar com as condições desfavoráveis à economia brasileira no 

cenário internacional, principalmente o disparo do preço do petróleo e o aumento 

dos juros internacionais. 

O II PND foi o responsável por finalizar a implementação da indústria no 

Brasil. Os resultados foram percebidos com a inversão do papel de importador da 

economia brasileira para o papel exportador em diversos insumos. Apesar da 

diminuição da dependência da matriz produtiva brasileira frente à economia 

internacional, houve o aumento do endividamento externo via empresas estatais. A 

inversão da dependência da matriz produtiva culminou num aumento da dívida 

externa e a parada forçada do projeto desenvolvimentista brasileiro. 

Há muitas características da linha publica nacionalista dentro do II PND, 

principalmente no aumento da participação das empresas estatais. Em 

contrapartida, há uma transferência de renda do público para o privado à medida 

que as empresas privadas se beneficiam do incentivo à demanda gerada pela 

atuação das estatais via endividamento externo. Há, também, uma tolerância maior 



 
 

em relação à aceleração da inflação e ao desequilíbrio externo frente ao projeto de 

industrialização. 

Nessa perspectiva, a estratégia desenvolvimentista foi obrigada a corrigir a 

sua rota, dado o contexto macroeconômico internacional que o país se encontrava. 

Não bastasse isso, o país ainda dependia de fatores políticos internos que 

determinavam o ritmo e o molde de quais práticas de política econômica seriam 

adotadas. 

O projeto desenvolvimentista, apesar dos desequilíbrios gerados, chegou ao 

objetivo esperado, contribuir para o avanço da industrialização no país. Por 

consequência, o avanço da industrialização gerou um acelerado ritmo de 

crescimento para o país de 1956 até 1980. Dessa forma, resta ao estudo oferecer 

algum tipo de alternativa, apoiada no projeto desenvolvimentista brasileiro, para, 

eventualmente, enfrentar a adversidade que é, atualmente, vivenciada pela 

economia brasileira. 

 

 



 
 

3.  O BALANÇO DO PERÍODO DESENVOLVIMENTISTA 
BRASILEIRO (1956-1980) E AS CONSEQUÊNCIAS DA 
INTERRUPÇÃO DO MODELO 

 

Os anos 1980 deram fim ao modelo de desenvolvimento econômico iniciado 

em 1930. O aumento do endividamento externo, somado às mudanças, 

desfavoráveis do ponto de vista do Brasil, do cenário internacional, impossibilitaram 

a sequência do modelo de desenvolvimento via substituições de importações para 

dinamização da economia brasileira. O projeto de desenvolvimento econômico 

brasileiro, que priorizava a industrialização do país, em detrimento do quadro 

macroeconômico, foi deixado de lado desde então. Isto é reforçado pelo 

comportamento da economia brasileira desde o começo da década de 1980 até final 

dos anos 1990. No período, o país faz a transição do modelo desenvolvimentista 

para o enfoque sob o ajuste macroeconômico, apresentando um quadro de 

estagnação econômica, queda na taxa de investimentos e a deterioração do quadro 

social (Lacerda, 2003, p. 89).  

A sinalização de decréscimo do indicador de FBCF de 23,3% durante os anos 

1970 para 17,6% nos anos 1980 deixava evidente o rompimento com o modelo de 

crescimento do período anterior. O disparo da inflação no final dos anos 1980, 

saindo de uma média de aumento de 4,2% a.m. em 1986 para 15% a.m. em 198713, 

até o acerto do Plano Real em 1994, impossibilitou o desenvolvimento de qualquer 

base para o ambiente produtivo brasileiro (Lacerda, 2003, p.90).  

O quadro de ajustamento interno e externo requeria a reformulação estrutural 

dos planos econômicos brasileiros. Na procura de melhora das contas externas, o 

país buscou incessantemente o superávit da balança comercial, tanto que a 

participação das exportações no PIB entre 1980 e 1989 se eleva de 9,7% para 12%, 

já a participação das importações diminui de 7,2% para 5,7%. (Rodrigues, 1993 

apud Lacerda, 2003, p. 91).  

A década de 1980, foi marcada por sucessivos planos econômicos de 

ajustamento que se provaram ineficientes, não por acaso, o período tem como 

consequência um quadro de hiperinflação, caos monetário e financeiro. Os 

desajustes só serão corrigidos ao longo dos anos de 1990, quando o país consegue 

o controle da inflação, melhora a situação fiscal e cria novos marcos regulatórios. 

                                                           
13 Evolução do IGP-DI 



 
 

Porém, mesmo o sucesso do Plano Real no controle da inflação gerou reflexos 

negativos para a indústria brasileira, principalmente no que se refere a apreciação 

do câmbio que tirou qualquer possibilidade de competição internacional da nossa 

indústria e, consecutivamente, desmantelamento da indústria nacional (Gala; 

Roncaglia, 2020, p.2). 

As reformas institucionais ocorridas ao longo dos anos 1990 são criticadas 

por Bresser Pereira: 

Quanto às reformas, os países latino‐americanos aceitaram 
indiscriminadamente todas as reformas liberalizantes, privatizando de 
maneira irresponsável serviços públicos monopolistas e abrindo suas contas 
de capital, enquanto os asiáticos foram mais prudentes. No entanto, 
gradualmente foi ficando claro para mim que a principal diferença residiria 

em um fato novo e fundamental: os países latino ‐ americanos 
interromperam suas revoluções nacionais e viram suas nações se tornarem 
desorganizadas e perderem coesão e autonomia; como conseqüência, 
ficaram sem uma estratégia nacional de desenvolvimento (Bresser Pereira, 
2008, p.13)  

 

 

Apesar do abandono e dos inquestionáveis desequilíbrios consequentes do 

plano de desenvolvimento econômico brasileiro, há a necessidade de ressaltar os 

resultados do planejamento na economia brasileira. 

 

Tabela 7 - Comparativo de crescimento econômico médio anual entre Brasil e 

países selecionados (1961-1980) (% do PIB) 

Países  
Crescimento 
médio (a.a.) 

 

Brasil 7,35 

Países Sul-americanos* 4,48 

Alemanha** 2,91 

França 4,69 

Reino unido 2,68 

EUA 3,68 

China 5,6 

Japão. 6,97 
Fonte: World Bank Data (2021) 
* Bloco dos países sul-americanos não contemplam o resultado brasileiro 
** Os dados obtidos contemplam o período de 1971 até 1980 

 



 
 

É evidenciado na tabela acima, o resultado da economia brasileira entre 1961 

até 198014 é o maior entre os países selecionados. Segundo os dados apresentados 

é inegável a afirmação que o plano de desenvolvimentismo brasileiro, focado na 

industrialização gradativa do período de 1956 até 1980, resultou numa performance 

destaque para o País no crescimento mundial. 

A trajetória desenvolvimentista foi decisiva para o crescimento do país. O 

sucesso do planejamento econômico, evidenciado pelo avanço da indústria no 

período, alterou a pauta de exportação brasileira, promovendo sofisticação 

tecnológica e aumentando o valor agregado da produção brasileira (GALA; 

RONCAGLIA, 2020, p. 3). Independente da discussão do quão prejudiciais foram os 

desajustes consequentes do modelo desenvolvimentista, não há dúvidas que houve 

uma transformação estrutural da capacidade produtiva do país ao longo do período 

estudado.  

Dessa forma, o que é passível de discussão é se esse processo de 

industrialização foi completo ou não. Para Bresser Pereira (2010), a industrialização 

brasileira foi incompleta pela insistência no modelo de substituição de importação. O 

autor ressalta que o modelo de substituição de importação se voltou às empresas 

nacionais na demanda interna e na não transição do modelo com a abertura 

econômica gradual, o que impossibilitou que essas empresas pudessem competir no 

cenário internacional. Sem a abertura comercial, as empresas nacionais se tornaram 

ineficientes. Com a abertura comercial forçada ao longo da década de 1990 e sem a 

capacidade de competir com a entrada do capital externo, essas empresas foram 

fechadas ou incorporadas. O desaparecimento dessas empresas não só significou 

uma pausa no processo de industrialização, como uma regressão desse mesmo 

processo (BRESSER, 2010, p. 8). 

Além da crítica ao continuísmo do modelo de substituição de importações, o 

autor faz a sua principal crítica quanto à política cambial. Para Bresser, a abertura 

financeira das economias latino-americanas ao longo dos anos 1990 forçou a 

apreciação da taxa de câmbio. O câmbio fortemente apreciado é, segundo o autor, o 

principal fator para o desmantelamento da indústria nacional. Com um câmbio 

equilibrado, mesmo com a abertura da economia brasileira com Fernando Henrique 

Cardoso, as empresas nacionais teriam condições de se ajustar voltando a sua 

                                                           
14 A limitação dos dados disponíveis compatíveis fez com que houvesse uma forçada diminuição no período de 
apuração, dado que a proposta do estudo é descrever o período de 1956 até 1980.   



 
 

atuação à exportação. Para Bresser, a diferença de desempenho entre as 

economias sul-americanas e os países asiáticos ao longo dos anos 1990-2010 são 

ditados pelo tratamento diferenciado que os últimos deram para o câmbio (Bresser, 

2010, p. 5). 

A interrupção do modelo desenvolvimentista em 1980 e a transição para o 

modelo liberal ao longo dos anos 1990, apesar do ajustamento monetário gerado, 

não foi capaz de produzir condições da retomada do crescimento brasileiro desde 

então. 

 

Tabela 8 - Comparação da média de crescimento entre Brasil e países 

selecionados (1981-2019) - %PIB 

Países 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2019 Média 

Argentina -0,7 4,2 3,7 0,4 1,9 

Chile 3,1 6,3 4,2 3,0 4,2 

Brasil 1,8 2,6 3,7 0,8 2,2 

Bolívia 0,2 3,8 3,8 4,7 3,1 

Colômbia 3,4 2,7 4,1 3,6 3,5 

China 9,3 10,5 10,6 7,3 9,4 

Equador 2,6 2,1 4,1 2,8 2,9 

França 2,5 2,1 1,3 1,3 1,8 

Paraguai 4,2 2,4 3,7 3,6 3,5 

Peru -0,7 4,0 5,6 4,1 3,2 

Alemanha 2,3 1,9 0,9 1,7 1,7 

EUA 3,3 3,4 1,8 2,3 2,7 

Uruguai 0,2 3,5 3,2 2,3 2,3 

Japão 4,5 1,3 0,7 0,9 1,9 
Fonte: World Bank Data (2021) 

 

A tabela acima evidencia que o Brasil desde 1980 tem adotado um ritmo de 

expansão do PIB muito mais conservador, sendo o de 3,7% a.a. (2001-2010) o seu 

melhor desempenho, ainda muito distante da média de 7,5% alcançada no período 

desenvolvimentista. Principalmente entre 2011 e 2019, o país está muito abaixo do 

ritmo de crescimento de outros países da América Latina. Se considerado a média 

de todo o período, o Brasil ainda fica abaixo da média de crescimento bloco sul-

americano de 3% a.a.15. 

                                                           
15 Por indisponibilidade dos dados, não foi computado o resultado da Venezuela no bloco sul-americano. 



 
 

A adoção das diretrizes do receituário ortodoxo, como caracterizou Bresser, 

diminuiu consideravelmente não só o ritmo de expansão da economia brasileira se 

comparada ao período desenvolvimentista, mas também comparado ao 

desempenho da América Latina.  

Bacha e Bonelli (2011) identificaram uma forte relação de causalidade entre o 

crescimento econômico brasileiro e o estoque de capital. Segundo os autores, o 

aumento da taxa de investimentos é fundamental para dinamizar o crescimento 

econômico brasileiro, sendo que cada ponto percentual acrescido de FBCF traria um 

incremento de 0,4% no PIB16. Os autores ainda destacam que a poupança 

doméstica é um dos principais limitantes na tentativa acelerar o ritmo de crescimento 

econômico, por isso a necessidade de facilitar o acesso ao financiamento 

internacional para as empresas locais (BACHA; BONELLI, 2011, p. 26). 

A retração do crescimento econômico entre 2001-2010 e 2011-2019, 

respectivamente 3,7% e 0,8%, evidenciou que a política econômica brasileira, 

mesmo em longo prazo, não está orientada com foco no crescimento econômico. As 

causas do baixo crescimento são várias, porém a baixa produtividade do país é 

razão central na maioria das interpretações. Bonelli (2017) destaca, também, o fim 

do boom de commodities e a consecutiva diminuição de participação do comércio 

exterior no PIB. 

A desaceleração da economia brasileira é evidente e tomando como princípio 

a baixa produtividade como principal causa desse baixo desempenho, voltamos à 

mesma discussão de meados de 1930 sobre a produtividade da economia brasileira. 

Para Gala (2017), a baixa da produtividade é explicada a partir da perda de 

complexidade da economia brasileira. Ainda segundo o autor, até 1990 o país 

produzia muito do que era produzido no mundo internamente, mesmo que de 

maneira ineficiente e precária. Porém, a transição de 1990 - 2000 destrói esse tecido 

produtivo, exemplificado no caso da Engesa:  

 

A Engesa é um belo exemplo da excelência de engenharia que foi cultivado 
no Brasil nos anos 1960 e 1970 e morreu nos anos 1980. Em 1958, a 
empresa foi criada por José Luiz Whitaker Ribeiro. Em 1968, produzia 
componentes para a exploração de petróleo para a Petrobras. Ao ter seus 
caminhões enfrentando estradas de terra e barro para chegarem ao destino 
no litoral, desenvolveu uma caixa de transferência com tração especial, 
depois aplicada com sucesso em seus veículos nacionais. Em 1970 o 
Exército brasileiro passou a usar seus veículos. O Osório, tanque de guerra 

                                                           
16 Projeções correspondentes ao ano de 2011. 



 
 

produzido pela empresa, foi um dos primeiros do mundo a usar um 
computador de 21 bits embarcado com um giroscópio integrado, produção 
100% nacional, que conseguia andar e manter a mira no seu alvo. Os 
tanques americanos tinham que parar para mirar e atirar; o Osório tinha 
uma vantagem tecnológica ímpar. Na época, estavam em desenvolvimento 
os blindados Cascavel e Urutu. A Engesa aceitou associar-se ao projeto e 
em 1974 a empresa foi capaz de vender à Líbia o blindado Cascavel, com 
canhão de 90 milímetros. Começou a exportar e em poucos anos vendeu 
este blindado a 18 países do Oriente Médio, África, América do Sul e 
Mediterrâneo. Ampliou sua produção para vários tipos de modelos, mas não 
conseguiu sobreviver às fortes instabilidades econômicas dos 1980. Em 
1990 a empresa entra em concordata. Em 1995 decretou-se a falência da 
Engesa. Todo o material do acervo tecnológico e bélico foi transferido para 
a fábrica de Piquete, na região de São José dos Campos. Em 2005, essa 
fábrica foi vendida à Embraer. O acervo tecnológico do jipe Marruá foi 
incorporado pela empresa Agrale e segue em produção até hoje (Gala; 
Roncaglia, 2020, p.4) 

 

Gala (2017) utiliza da análise de Hausmann e Hildalgo (2014), Atlas da 

Complexidade econômica, como uma proxy do desenvolvimento econômico relativo 

entre países. Segundo essa análise, a estrutura produtiva de cada país pode ser 

mensurada por dados do comércio internacional. Sendo assim, o grau de 

desenvolvimento de um país pode ser apurado pela sua capacidade produtiva, que 

consequentemente produzirá bens com mais sofisticação e complexidade. Dessa 

forma, a pauta de exportação determina a sofisticação tecnológica do tecido 

produtivo de cada economia. Apesar da utilização do aparato aritmético para a 

mensuração do desenvolvimento econômico, a proposta é uma releitura da 

sofisticada de que o crescimento econômico está correlacionado com aumento de 

produtividade que, por sua vez, dependem das tecnologias mais complexas 

empregadas no processo produtivo. 

Além do processo de desindustrialização, Gala (2017) destaca também a 

reprimarização da pauta exportadora brasileira com o avanço do ciclo de 

commodities no início dos anos 2000. As evidências apresentadas pelo autor são 

contundentes. Em 2014, 50% da pauta de exportação do país era composto por 

ferro, soja, açúcar, petróleo e carnes (GALA, 2017, p. 100). Ainda segundo o autor, o 

crescimento de 2001- 2010 foi resultado da expansão do setor de serviços e o seu 

aumento na participação do produto foi de 60% para 70% do PIB de 2007-2017. 

Apesar da grande capacidade de absorção de mão de obra do setor e a sua 

contrapartida para o aumento da renda do brasileiro, Gala afirma que boa parte do 

setor de serviços é de baixíssima sofisticação e não permite a produção em escala. 

A pressão da participação do setor de serviços na renda do país teria diminuído a 



 
 

lucratividade da indústria e por consequência desestimulado novos investimentos 

(GALA, 2017, p. 103). 

Não há consenso em torno do que seria a estratégia ideal para a retomada do 

crescimento econômico, muito parecido com o que aconteceu no debate sobre o 

desenvolvimentismo em 1930. Contudo, existem pontos de convergência entre as 

propostas que dão pistas de qual curso a economia brasileira deveria seguir. As 

principais apostas estão nos incentivos à reindustrialização (BONELLI, 2017; GALA, 

2017, BRESSER, 2010) e melhoria da distribuição de renda (CARVALHO, 2018; 

HOFFMANN, 2011), mas está longe da proposta do presente estudo examinar 

essas apostas. 

 

 

 



 
 

CONCLUSÕES 
 

O diagnóstico de Raul Prebisch sobre o subdesenvolvimento das economias 

periféricas foi fundamental para os rumos da política econômica do país. É a partir 

de Prebisch que o modelo liberal é questionado e o debate das vertentes do 

desenvolvimentismo ganha forças. Independente das peculiaridades que cada 

vertente propunha para a condução do projeto desenvolvimentista, a aposta no 

modelo de industrialização se mostrou acertada para dinamizar o resultado 

econômico brasileiro. 

Como foi apurado, a política econômica aplicada em cada um dos planos não 

segue uma única vertente do desenvolvimentismo. Porém, por mais que não se 

possa traçar uma caracterização pura de uma das linhas nos planos examinados é 

possível aproximar o Plano de Metas da linha não nacionalista, o período do 

“Milagre Econômico” da linha privada e o II PND da linha nacionalista. Isto evidencia 

que o projeto desenvolvimentista é fruto de uma adequação de uma série de fatores 

que envolvem contexto político, econômico e internacional. Ignorar estes fatores não 

só retardariam os resultados do projeto, como poderia ter acabado com o mesmo 

antecipadamente. 

Apesar das diferenças contextuais de cada plano econômico do período 

estudado, houve um padrão adotado na política econômica desenvolvimentista. O 

Estado foi encarregado de estimular a demanda via investimentos em infraestrutura 

e a expansão do crédito para o setor privado. Do ponto de vista estratégico, a ênfase 

em setores como transportes, energia e comunicações não só estimulou o capital 

privado, como também superou gargalos para estrutura produtiva brasileira. 

O modelo de industrialização por substituição de importações foi realmente 

importante para o país, porém a insistência no modelo retardou o que seria o 

próximo passo para a consolidação do processo de industrialização da economia 

brasileira, a competição dessas empresas dentro do comércio internacional. Mesmo 

assim, o país conseguiu a consolidação do setor de consumo duráveis no país e um 

pequeno avanço nos setores de bens de capital. Outro fator que atrapalhou em 

grande escala o desenvolvimento da indústria brasileira foi a falta de políticas de 

distribuição de renda, principalmente na etapa de industrialização que pedia uma 

produção em escala. Voltar a produção ao mercado interno e manter a renda 

concentrada foi muito contraproducente para a indústria brasileira. 



 
 

O II PND tem destaque nos planos econômicos estudados. Pela primeira vez 

o planejamento econômico voltou esforços para a diminuição das dependências da 

estrutura produtiva brasileira no processo acelerado de expansão econômica. Não 

fosse o cenário internacional proibitivo para a continuação do modelo 

desenvolvimentista em 1980, muito provavelmente o país tivesse condições de 

completar o processo de industrialização com a consolidação dos setores de bens 

de capital. 

Outros dois pontos devem ser ressaltados, são os subprodutos negativos do 

projeto de desenvolvimento com destaque para o endividamento externo e a 

aceleração da inflação. Mesmo esses desarranjos já estavam dentro da expectativa 

do projeto desenvolvimentista. Conforme apurado no primeiro capítulo, a vertente 

nacionalista, encabeçada por Celso Furtado, já prévia que o desajuste interno e 

externo seriam consequência intrínseca ao projeto desenvolvimentista de maneira 

que não haveria maneiras de superar o atraso das economias subdesenvolvidas se 

a estabilidade moeda e das contas externas fossem preservadas. 

Mesmo com os consequentes desequilíbrios acarretados pela implementação 

do modelo desenvolvimentista, é positivo o balanço dos resultados do período 

desenvolvimentista no Brasil. É impensável projetar algum cenário em que a 

economia brasileira tivesse o mesmo ritmo de expansão do produto sem o 

planejamento econômico no período. 

Ao final do período desenvolvimentista o país alcançou, inegavelmente, um 

maior nível de complexidade da sua economia e aumentou, também, a 

diversificação da sua pauta de exportação. Mesmo com a turbulência gerada pelo 

ajustamento dos anos 1990, o tecido produtivo não foi inteiramente destruído, 

mostrando a solidez do processo anterior. Porém, uma correção de rumo para a 

economia brasileira fortalece a indústria restante e a complementação do processo 

de industrialização brasileira interrompido em 1980. Novamente, é difícil imaginar a 

retomada do projeto desenvolvimentista brasileiro, mesmo que com novas 

características, sem a articulação do Estado. 

Atualmente os grandes planos econômicos não são especulados, muito 

menos projetos de tão longo prazo como o caso do projeto desenvolvimentista. 

Porém dado o histórico, aqui abordado e um histórico recente da economia brasileira 

é difícil pensar uma saída que não seja planejada. Entre 2001 e 2010, o país 

melhorou a distribuição de renda, como destaca Carvalho (2018), e fez 



 
 

investimentos em infraestrutura pelo Programa de Aceleração do Crescimento. 

Porém a ausência de um plano para a indústria e a consequente baixa da 

produtividade, somado ao fim do ciclo de commodities fez com que a economia 

brasileira voltasse ao crescimento pífio do produto em 2011 – 2019. Sendo assim, a 

única alternativa para economia brasileira para a retomada do crescimento 

acelerado seria enfrentar todas estas questões de maneira concomitante, por isso 

da necessidade de um plano nacional.  

Infelizmente país está muito distante de pensar no desenho de um plano 

nacional de desenvolvimento. As amarras impostas ao Estado e a subordinação à 

estabilidade macroeconômica parecem condenar o país a mais uma década de 

crescimento pífio. 
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