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Ao optar pela aceleração da industrialização, JK fez a aposta acertada, denotando o que diferencia um estadista. E, ao

recusar os programas impostos pelo Fundo Monetário Internacional, que travam as economias dos países submetidos aos

seus desvarios, JK demonstrou a força e a determinação de um líder ao dirigir o seu país em direção a um novo futuro.

Dércio Garcia Munhoz

Economista e ex-presidente do Conselho Federal de Economia

traça uma visão de
futuro para o brasil

plano de metas
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Para que se possa avaliar a importância

e o alcance da estratégia desenvolvimentista

do Governo JK, é oportuno um breve

retrospecto da economia brasileira na pri-

meira metade da década de 50. De fato, só

conhecendo as dificuldades externas que o

País enfrentou desde o início dos anos 50,

em face do lento crescimento do comércio

mundial e da tendência declinante dos pre-

ços dos principais produtos de exportação,

e o crescimento dos dispêndios externos

com Serviços � especialmente fretes e ren-

das de capitais � se poderá perceber os es-

treitos limites dos caminhos que poderia um

país periférico percorrer.

Pressionado num contexto internacional

cuja prioridade era a revitalização do mundo

industrial no pós-guerra, nem a profunda

reorientação da política cambial em 1953,

removendo a valorização artificial do cruzei-

ro, que se aprofundara desde o final dos anos

40, nem o estabelecimento de um sistema

de taxas múltiplas de câmbio e mecanismos

de estímulo às exportações puderam rever-

ter os efeitos da letargia da economia mun-

dial que afetava o comércio brasileiro.

O comportamento adverso das transa-

ções externas e os compromissos com o pa-

gamento da dívida vencida encontravam,

por outro lado, um mundo em que eram

escassas as fontes de financiamento, espe-

cialmente porque o Banco Mundial e o Fun-

do Monetário Internacional estavam mais

interessados na recuperação européia � já

envolvida com os jogos de interesse da guer-

ra fria � do que na viabilização de progra-

mas de desenvolvimento para os países do

Terceiro Mundo. Diante disso e em face de

um déficit do Balanço de Pagamentos em

Contas Correntes no montante de aproxi-

madamente US$ 1,1 bilhão no período

1951/54, o principal mecanismo de finan-

ciamento dos déficits externos a que o Bra-

sil pôde recorrer foi com o não-pagamento

de fornecedores, fazendo surgir nos regis-

tros oficiais a rubrica então denominada

�Atrasados Comerciais�.

A despeito dessas dificuldades, a eco-

nomia brasileira registrou taxas de cresci-

mento elevadas na primeira metade dos

anos 50, o que se deveu à estratégia go-

vernamental, interrompida pela crise políti-

ca do final de 1954, centrada na busca de

uma ação programada de investimentos

públicos na infra-estrutura econômica � es-

pecialmente transporte e energia � e na cri-

ação de empresas que coordenassem, co-

mandassem ou financiassem investimentos

setoriais, tais como a Eletrobrás, a Petrobras

e o BNDES.

A política comercial brasileira e de ca-

pitais estrangeiros obedecia, antes de JK e

até o final de 1954, aos marcos institucionais

ditados pelas Leis nºs 1.807, de 7/1/53, e

2.145, de 29/12/53. Surgiria então, em ja-

neiro de 1955, com a Instrução nº 113, da

Sumoc, um conjunto de novas regras rela-

cionadas com importações sem cobertura

cambial, o que proporcionaria mudanças

quantitativas e qualitativas de caráter bási-

co no ingresso e na presença de capital es-

trangeiro no Brasil. Com as alterações con-

cretizadas, foi permitido o ingresso de equi-

pamentos vinculados a investimentos es-

trangeiros mediante �licença de importação

sem cobertura cambial�, com flexibilização

de diretrizes e redução de custos para o in-

vestidor. De todo modo, foi fraco, até o fi-

nal de 1954, o ingresso de capitais estran-

geiros no País, o que, segundo a Sumoc (Re-

latório de 1956, p. 146), devia-se à existên-

cia de fatores negativos internos, entre eles,

a inflação e a inadequada política de tarifas

de serviços públicos.
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Se os países em desenvolvimento viam

estreitarem-se as possibilidades de, por

meio do comércio, preservar a capacidade

de pagamento internacional e, em conse-

qüência, ampliar o endividamento externo

e os encargos financeiros dele decorrentes,

a alternativa ao estrangulamento externo

e à estagnação econômica seria avançar no

processo de substituição de importações.

Mesmo porque este não tem o caráter finito,

já que as indústrias chamadas modernas

sempre surgem e se expandem inicialmen-

te nos países industrializados, à mercê de

inovações tecnológicas e dos ganhos de es-

cala; e as nações periféricas ocupam inici-

almente apenas o papel de consumidoras

dos bens manufaturados, supridos por im-

portações, e somente num segundo está-

gio, contando-se com base industrial e mer-

cado com dimensões mínimas, podem pas-

sar a produzir internamente itens com

tecnologia de segunda ou terceira geração,

liberando divisas para compra de compo-

nentes e matérias-primas industriais e/ou

de novos produtos finais nas regiões indus-

trializadas. A substituição de importações

constitui, portanto, uma sucessão infinita de

etapas, marcando a cada avanço novos sal-

tos tecnológicos.

O Programa de Metas de JK deve ser

entendido, portanto, como inserido numa

visão histórica quanto ao papel dinâmico do

desenvolvimento industrial, em que a ex-

pansão da produção tenderia a exigir a im-

plantação de novos ramos modernos da in-

dústria metalmecânica, não só pela libera-

ção de divisas, mas também pelo efeito dos

links � efeito para trás, estimulando indús-

trias supridoras, e efeito para frente, ge-

rando atividades econômicas com o uso e a

manutenção dos novos produtos.

Um país em desenvolvimento, com base

industrial e economia de razoável porte, dis-

pondo de mercado interno de grandes pro-

porções como o Brasil, não se defrontava com

um leque de alternativas para a formulação

de um projeto econômico. Seria ou o cresci-

mento econômico com avanços em novos ra-

mos industriais ou a estagnação diante do

irresistível estrangulamento externo. A esco-

lha de um dos caminhos dependeria da visão

de futuro que se tivesse para o País, dos ho-

rizontes traçados, do projeto político das eli-

tes para com a Nação.

Ao optar pela aceleração da industria-

lização, JK fez a aposta acertada, denotan-

do o que diferencia um estadista. E ao re-

cusar os programas impostos pelo Fundo

Monetário Internacional, que travam as

economias dos países submetidos aos seus

desvarios, esterilizam as forças produtivas

e inviabilizam a consolidação de sistemas

econômicos menos dependentes, JK de-

monstrou a força e a determinação de um

líder ao dirigir o seu país em direção a um

novo futuro.

Um programa desenvolvimentista nos

moldes do Plano de Metas não poderia ab-

dicar, todavia, do uso dos mecanismos

tarifários como instrumento de política in-

dustrial, pois novos empreendimentos em

países em desenvolvimento, produzindo

em desvantagens de escala e de custos,

não se viabilizam sem o recurso a esque-

mas compensatórios. Razão pela qual o Go-

verno JK introduziria mudança substanci-

al na política comercial brasileira, com o

revigoramento da proteção tarifária, diri-

gindo e estimulando, por meio de meca-

nismos de indução, os investimentos pri-

vados para os ramos industriais conside-

rados prioritários.

O Governo

JK e o Plano

de Metas
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A moldagem
de uma nova

política
cambial e

tarifária

Diante de um duplo dilema � escassez

de divisas estrangeiras, dificultando a ma-

nutenção da capacidade de importar do

País, e desejo de manter uma elevada taxa

de crescimento da economia com saltos

qualitativos �, a política desenvolvimentista

de JK traçou metas e introduziu mecanis-

mos que necessariamente atrairiam capi-

tais externos que lideravam a produção in-

dustrial nos países centrais nos ramos que

o Plano de Metas elegeu; não só porque,

de algum modo, tratava-se de empresas que

já se encontravam no mercado brasileiro �

como montadoras locais ou fornecedoras de

bens produzidos na matriz �, mas especial-

mente porque o programa do governo abria

oportunidades para a implantação de uni-

dades produtivas no País, embora, parale-

lamente, teria depois que fechar as portas

para novos empreendimentos, a fim de não

comprometer projetos internos ainda em

fase de maturação.

Nessa estratégia governamental, pro-

curou-se incentivar a implantação de seto-

res da então indústria moderna � automo-

bilística, elétrica/comunicação e de constru-

ção naval � e, na esteira dessas indústrias,

a expansão de ramos como a química, mi-

neração e metalurgia. O Estado, por sua vez,

dirigia sua atenção para investimentos na

modernização ou expansão de serviços da

infra-estrutura econômica 1.

Como o sistema de taxas múltiplas de

câmbio não oferecesse flexibilidade sufici-

ente para, por meio da proteção ao merca-

do interno, assegurar escala ótima das uni-

dades produtivas e a conseqüente viabili-

dade dos investimentos, tornou-se neces-

sária uma ação paralela e complementar

na área das tarifas alfandegárias.

Nesse contexto, pode-se entender a

reforma cambial e tarifária do Governo JK,

em 1957, com a vigência da chamada Lei

da Reforma das Tarifas das Alfândegas (Lei

nº 3.244, de 14/8/1957), que reintroduziu o

regime de tarifas alfandegárias ad-valorem,

com quatro diferentes grupos tarifários,

subsistindo duas categorias cambiais do sis-

tema de 1953, além da permanência do

regime de leilões. O Governo JK restabele-

cia, assim, os mecanismos de proteção

tarifária no bojo da política industrial, já que

o sistema anterior perdera totalmente a

eficácia dada a convivência do regime de

tarifas alfandegárias específicas (valores fi-

xos) com os aumentos de preços registrados

desde o pós-guerra. Estabelecidos os me-

canismos institucionais básicos para a atra-

ção de investimentos estrangeiros voltados

para a substituição de importações indus-

triais, o volume de recursos externos inves-

tidos na economia brasileira rapidamente

se elevou, alcançando US$ 570 milhões no

período de 1956 a 1960, contra menos de

US$ 100 milhões no qüinqüênio anterior. A

maior parcela dos recursos ingressados se

destinaria aos ramos automobilístico/

autopeças, em que a presença estrangeira

tenderia a ser majoritária dadas as carac-

terísticas de produção concentrada em pou-

cas empresas (oligopólios), que então já

marcava a indústria de material de trans-

porte nos diferentes países.

A manutenção da política desenvol-

vimentista de Juscelino enfrentaria, porém,

dificuldades quase que intransponíveis de-

vido aos déficits continuados no Balanço de

Pagamentos, acumulando aproximadamen-

te US$ 1,5 bilhão negativos no qüinqüênio.

Mas, confirmando os resultados obtidos na

substituição de importações, a Balança Co-

mercial apresentou-se superavitária em

todo o período (salvo um pequeno déficit,

de US$ 23 milhões, em 1960), ainda que

registrando saldos com tendência decres-

cente. Os gargalos encontravam-se mais

uma vez na área de Serviços, como se veri-

ficara na primeira metade da década, cujos

pagamentos líquidos ficaram próximos de

US$ 1,9 bilhão no qüinqüênio, e nas dificul-

dades do financiamento internacional, já que

o volume de empréstimos e financiamen-

tos obtidos pelo País eram totalmente ab-

sorvidos no pagamento da amortização da

dívida externa 2.

A necessidade de gerar recursos com o

aumento das exportações constituía uma

preocupação presente no Governo JK, que,

por ocasião da reforma cambial de 1957,

classificou, na categoria cambial mais favo-

rável, a maioria dos produtos considerados

não-sensíveis a manipulações dos preços

externos. Essa atenção se justificava pela

queda nas receitas de exportação do País

desde 1950, com as vendas de 1958, após

substancial recuo, nivelando-se em torno de

US$ 1,2 bilhão, quando, na primeira meta-

de da década, chegou a alcançar perto de

US$ 1,8 bilhão. O Brasil enfrentava, por-

tanto, os reflexos da instabilidade dos pre-

ços agrícolas na economia mundial, já que

os produtos agrícolas respondiam por 82,4%

das receitas (1958) e apenas o café, cujos

preços desabavam, representava mais da

metade das vendas externas 3. Circunstân-

cia que levou o governo a aumentar, em

janeiro de 1959, as bonificações concedi-

das às vendas externas no regime de taxas

múltiplas de câmbio. Poucos meses depois,

em abril, inúmeros produtos agrícolas eram

transferidos para o mercado livre de câm-

bio, com significativo aumento de receitas

para o exportador, num percurso que, ao

final de 1959, incluía na categoria a quase

totalidade dos produtos.

O que se procurava, com o aumento

das exportações, era ampliar o nível dos

superávits comerciais como única alternati-

va para a cobertura dos dispêndios com

Serviços, buscando assim conter os déficits

em Contas Correntes e o endividamento

externo. Com isso, ficaria minimizada a de-

pendência de financiamentos interna-

cionais, de qualquer forma praticamente

inexistentes 4.
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Críticas à
política

econômica
de JK

Dadas as pressões que, desde o iní-

cio, foram feitas ao novo presidente, tan-

to pela decisão de construir Brasília como

em face das metas de �queimar� etapas

no caminho da rápida industrialização, não

constitui surpresa as críticas surgidas à

sua política econômica. Duas restrições

principais eram citadas pelos críticos do

Plano de Metas, que, de algum modo, re-

presentavam a posição do FMI: as pres-

sões inflacionárias provocadas pelos

déficits públicos, que se diziam decorren-

tes dos excessos de gastos do governo; e

os déficits externos que derivariam das

importações excessivas de bens como tri-

go e petróleo, cujo consumo se dizia sub-

sidiado pela taxa de câmbio favorecida

(�câmbio de custo�).

Foi com base em tais suposições que

o governo que sucedeu a JK, submeten-

do-se às diretrizes do Fundo Monetário

Internacional, logo no início de 1961, ini-

ciou o desmonte das bases do plano de

desenvolvimento, com uma profunda e

desastrosa reforma cambial (Instruções

nºs 204, de março de 1961, e 208, de

junho de 1961, da Sumoc), visando al-

cançar o que oficialmente se designava

�verdade cambial�.

A Instrução nº 204 suprimiu os leilões

de câmbio e dobrou o preço do �câmbio de

custo�, que passou de Cr$ 100,00 para Cr$

200,00 e, em junho, já alcançava Cr$

260,00, com a extinção do câmbio especi-

al, criando paralelamente entraves de cus-

tos às importações. Inevitável foi o impac-

to de custos decorrentes do monetarismo

caolho e a conseqüente desestabilização da

economia brasileira.

A
C
J/

JG
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A
improcedência

das críticas
ao Plano de

Metas

Numa avaliação mais global, observa-

se que a reforma cambial de 1961 não re-

duziu as importações, que foram prejudica-

das sob o argumento de que o câmbio favo-

recido estimulava o consumo e o desperdí-

cio; não teve qualquer conseqüência favo-

rável ao orçamento, com a retirada dos su-

postos subsídios a importações essenciais;

não era necessária para melhorar os ga-

nhos dos exportadores, estimulando as re-

ceitas, tanto é que estabeleceu restrições

à conversão de cambiais pelo mercado li-

vre e ainda o pagamento parcial em letras

de exportação. Em compensação, a dupli-

cação dos custos das importações de itens

como trigo, petróleo e fertilizantes desor-

ganizou gravemente a economia brasileira,

dado o grande impacto inflacionário, e ge-

rou uma perversa redistribuição de renda

contra os grupos de menor renda e os assa-

lariados em geral.

As importações de trigo e petróleo,

itens essenciais e inelásticos aos preços �

que representavam 25% do total das im-

portações brasileiras �, não se veriam re-

duzidas após a Instrução nº 204: as com-

pras de trigo situaram-se em torno de US$

120 milhões anuais no triênio 1959/61 e as

importações de petróleo e derivados fica-

ram muito próximas de US$ 200 milhões

anuais no mesmo período. E, se o consumo

de combustíveis vinha se elevando anteri-

ormente à Instrução nº 204, juntamente

com a produção interna de petróleo, isso se

devia ao explosivo aumento da produção

automobilística � 50% ao ano em 1959 e

1960. Fato surpreendentemente

desconsiderado pelos monetaristas, que sim-

plesmente viam a evolução dos gastos com

as importações de combustíveis sem consi-

derar a análise das possíveis causas.

Outro ponto fundamental para o enten-

dimento dos benefícios do Plano de Metas

e dos equívocos que alimentaram as críti-

cas à política econômica de JK, partindo de

setores afinados com o monetarismo

simplista do FMI, emerge quando se anali-

sa a questão dos déficits públicos. O argu-

mento-chave apresentado para a crítica à

política cambial e fiscal do Governo JK era

os supostos subsídios concedidos para as

importações que recebiam tratamento fa-

vorecido, como petróleo, trigo, fertilizantes,

papel de imprensa, etc. O que se observa,

todavia, é que o esquema de taxas múlti-

plas de câmbio que vigorava até o

surgimento da Instrução nº 204 não exigia

subsídios governamentais com o �câmbio de

custo�, não sobrecarregando, portanto, o or-

çamento. De fato, as receitas de ágios do

governo alcançaram Cr$ 179,8 bilhões em

1960 e as despesas com bonificações che-

garam a tão-somente Cr$ 54,4 bilhões, com

um saldo de Cr$ 125,4 bilhões 5. Isso signi-

fica que o sistema teria permitido subs-

tancial aumento das bonificações se o ob-

jetivo fosse ampliar os estímulos às expor-

tações, sem necessidade de provocar o

choque de custos desfechado sobre a eco-

nomia em março de 1961, que seria res-

ponsável pela desestabilização do sistema

econômico, com graves implicações

sociopolítico-econômicas.

Na realidade, duas diferentes motiva-

ções teriam originado a reforma cambial

de 1961: as pressões do Fundo Monetário

Internacional contra o sistema de taxas

múltiplas de câmbio e a complexa política

cambial brasileira, que contrariava a filo-

sofia liberalizante daquela instituição; as

dificuldades para obtenção de financiamen-

to internacional, dada a ausência do Ban-

co Mundial, e o fracasso do Fundo Mone-

tário Internacional como fonte de recur-

sos de longo prazo, atuação que, aliás,

nunca se inscreveu entre os objetivos da-

quela instituição.

Da análise dos dados da economia bra-

sileira nos anos 50 e na primeira metade

dos anos 60, pode-se dizer que a reforma

cambial de 1961, de inspiração monetarista,

foi inadequada aos objetivos procurados e

incompatível com a natureza dos problemas

que afetavam as contas externas do Brasil.

Ela contrariou o princípio da incapacidade

do sistema econômico para assimilar cho-

ques, em razão do que provocou a desorga-

nização da economia e da própria socieda-

de, dados os componentes de custos finan-

ceiros, que, incorporados pelas empresas e

transferidos para os preços, foram respon-

sáveis pela rápida aceleração inflacionária,

com o Índice Geral de Preços de dezembro

a dezembro saltando de 30,5% em 1960

para 47,7% em 1961.
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As dificuldades de
financiamento do
desenvolvimento

 Se a manutenção da liquidez

internacional do País dependia basicamente

da contratação de empréstimos externos,

as fontes de financiamento disponíveis eram

escassas e rígidas. Os recursos do Banco

Mundial para o desenvolvimento inexistiram

até o final dos anos 50, como já mencionado,

e a alternativa do FMI era inacessível, quer

pela insuficiente disponibilidade, quer pela

rigidez dos critérios operacionais e pelo grau

de intervencionismo acoplado às operações.

Com isso, o Brasil teria de situar-se na

condição de inadimplente no Governo JK,

repetindo o que ocorrera na primeira

metade da década, quando ressurgiram os

Atrasados Comerciais, ou seja, as dívidas

pendentes com exportadores de outros

países. Além disso, o Brasil recorreu ao

Eximbank, tesouro americano, ou a grupos

de banqueiros privados para obter

empréstimos de emergência, a fim de cobrir

os compromissos com fornecedores. Assim

sendo, de US$ 1,7 bilhão registrado no

Balanço de Pagamentos como compensa-

tório do déficit global, entre 1951 e 1960,

os Atrasados Comerciais parti-ciparam com

US$ 635 milhões, ou seja, 37,3%, e o Fundo

Monetário Internacional propiciou apenas

10,5% das necessidades brasileiras (US$

178 milhões).

A insignificante participação do FMI no

financiamento compensatório de um país que

registrava problemas de balanço de paga-

mentos fornece elementos para que se pos-

sa avaliar o fracasso daquela instituição no

que se refere ao auxílio a países deficitários

� uma de suas propostas básicas �, o que na

década de 50 era mera retórica. É fato que

os financiamentos não-compensatórios pas-

saram a ter maior peso na cobertura das ne-

cessidades de recursos externos na segunda

metade dos anos 50, tais como importações

financiadas e investimentos estrangeiros. Os

empréstimos/financiamentos externos, toda-

via, continuavam tendo prazos relativamen-

te curtos e, no final de dezembro de 1960, o

esquema de amortização da dívida externa

indicava que no primeiro ano se venceria

35,5% da dívida, exigindo amortizações de

aproximadamente US$ 1,1 bilhão 6, o que

significava pouco mais que 90% das receitas

de exportação em 1960.

Se os investimentos não geravam divi-

sas que financiassem parcialmente os

déficits do Balanço de Pagamentos � de

qualquer modo, o seu volume era pouco sig-

nificativo em comparação com os déficits

do País e, em grande parte, correspondiam

à importação de equipamentos �, contribu-

íam para ampliar a capacidade produtiva

interna num período em que foi rápido o

crescimento industrial na política de substi-

tuição de importações, proporcionando,

portanto, economia de divisas.

A
C
J/

JG
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O rápido
crescimento

econômico
com o Plano

de Metas

A política de substituição de importa-

ções permitiu que o setor industrial conti-

nuasse apresentando as elevadas taxas de

crescimento que vinham sendo mantidas de

modo quase ininterrupto desde o pós-guer-

ra, embora, em 1958, o aumento da produ-

ção manufatureira tivesse sido excepcional-

mente elevado (16,2%). Conseqüentemen-

te, os setores diretamente atingidos pelo

Plano de Metas, como o de Material de

Transporte e Material Elétrico e o de Co-

municação, registraram aumento explosivo

da produção no qüinqüênio 1956/60, res-

pectivamente, 532% e 276%, enquanto

áreas industriais beneficiadas indiretamen-

te tiveram aumentos de produção muito

acima da expansão geral da indústria: a

Química, com elevação de 100% na produ-

ção no qüinqüênio; a Mecânica, com cresci-

mento de 71%; e a Metalúrgica, com au-

mento de 68,5%. A Indústria de Transfor-

mação como um todo teve um crescimento

de 62,3% nos cinco anos do Governo JK, o

que significa aumento geométrico médio

anual excepcionalmente elevado (10,2%) na

produção agregada do setor.

Com o Plano de Metas, a economia

cresceu rapidamente, com expansão do PIB

a taxas médias próximas de 7%; mas, no

final do período, no biênio 1959/60, o au-

mento do produto real era mais acelerado,

alcançando 7,6% ao ano. Em 1960 e 1961 �

neste ano a política de JK ainda refletiu no

comportamento da economia �, o cresci-

mento do PIB situou-se em torno de 10%

ao ano. Como se tratasse de um plano de

desenvolvimento para estimular investimen-

tos em inúmeros setores produtivos e cuja

implantação se deu paralelamente à cons-

trução da nova capital e das vias de ligação

desta com as diversas regiões do Brasil, o

programa de JK refletiu de forma ampla na

economia brasileira, pois o crescimento in-

dustrial tem impacto direto nas atividades

de transporte e comercialização, gerando em-

pregos e rendas, ampliando o mercado de

consumo e criando novas oportunidades de

investimentos. O programa funcionava, pois,

exatamente ao contrário do processo regres-

sivo e recessivo que os monetaristas tão bem

sabem implementar, desemprego e empo-

brecimento da população, travando a econo-

mia e as oportunidades de investimentos.

A tabela I contém uma síntese de como

o programa desenvolvimentista de Jusceli-

no abrangeu diferentes setores da econo-

mia e do sistema de transporte, represen-

tando, de fato, um salto para o futuro. Sem

contar que a interiorização da capital e as

rodovias implantadas no próprio Centro-Oes-

te e nas ligações da região com o Norte, o

Nordeste e o Centro-Sul integraram novas

regiões produtoras de bens agrícolas e pe-

cuários, como Goiás e Mato Grosso, com os

grandes centros consumidores e portos de

escoamento de exportações. Além do as-

pecto politicamente fundamental, o de im-

pulsionar o processo de integração

territorial.

Talvez tenha faltado a Juscelino, para

completar o seu programa desenvolvi-

mentista, uma audácia adicional, incorpo-

rando um projeto ferroviário que poderia ter

sido uma nova ferrovia interligando o Nor-

deste ao Centro-Oeste. Mas seria pedir de-

mais, haja vista que, nos governos que o

sucederam, a tendência foi encolher a ma-

lha ferroviária do País 7.
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Tabela I - O Crescimento da Economia no Governo JK
Evolução no Qüinqüênio 1956/1960

Discriminação 1956 1960 Evolução no quinquênio  Aumento 1956/60

                %                             1956 - 1960  %       Quantidade

Agricultura/Pecuária

1 - Área cultivada (milhões de hectares)   21,9 26,4 4,5 20,5

2 - População bovina (milhões de cabeças) 63,6 74,0 9,6 16,4

Indústria/Indústia Extrativa

1 - Petróleo bruto (milhões de barris/dia) 2,0 29,6 27,6 1.380,0

 2 - Cimento (milhões de toneladas métricas) 2,7 4,4 1,7 63,0

3 - Aço em lingotes (milhões de toneladas) 1,2 1,8 0,6 50,0

4 - Eletricidade (milhões Kw - pot. Instalada) 3,1 4,2 1,1 35,5

5 - Automóveis, caminhões, etc. (mil unidades) 30,7 133,1 102,4 333,6

Estradas

1 - Estradas de ferro (mil km) 37,1 38,3 1,2 3,2

2 - Rodovias não-pavimentadas (mil km) 19,9 25,0 5,1 25,6

3 - Rodovias pavimentadas (mil km) 2,4 9,0 6,6 275,0

Fontes: Banco do Brasil S.A. (Relatórios de 1958, 1960 e 1962) e Conselho Nacional de Economia, Exposição da Situação Econômica (1962). CNE/Rio, 1963, p. 79
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 A política econômica no Governo JK

foi muito questionada não só pela decisão

de investir na construção de Brasília e trans-

ferir a capital federal para o centro geográ-

fico do País, mas também porque Juscelino

não cedeu às pressões para, ainda em 1958,

abortar o Plano de Metas. Realmente, os

críticos da economia do Governo JK tenta-

ram detonar um programa de governo que

visava alcançar metas físicas � o que signi-

fica crescimento econômico efetivo em fa-

vor de uma linha de ação de caráter orto-

doxo voltada para objetivos abstratos, mas

que fecham os horizontes, levando à

recessão e ao desemprego, tais como: equi-

líbrio orçamentário (sempre desprezado pe-

los países ricos); metas inflacionárias fun-

dadas em modelos teóricos puramente aca-

dêmicos; contenção do consumo interno e

dos investimentos a fim de reduzir as im-

portações, ajustando os dispêndios ao re-

cuo do comércio mundial e dos preços das

exportações.

Ora, as metas físicas num planejamen-

to indicativo nos moldes do Plano de Metas

partem de uma concepção muito mais rea-

Um balanço
final do

Governo JK

lista e se inserem num projeto para o futu-

ro, pois visam ao crescimento econômico e

a seus efeitos derivados, tais como a mo-

dernização industrial, a ampliação do nível

de emprego, a melhoria da qualificação dos

trabalhadores da indústria e os desdobra-

mentos na área da elevação salarial e do

padrão de vida da população. Isso, em sín-

tese, representa a consolidação de um am-

plo mercado interno e o alcance da justiça

social. Juscelino preferiu enfrentar as iras

do monetarismo débil e desorganizador da

economia e das bases sociais a renunciar

aos seus sonhos de um Brasil dinâmico e

moderno.

Um breve balanço comparativo do

qüinqüênio JK com os períodos que antece-

deram e sucederam ao seu governo (tabela

II) revela que Juscelino não só fez a aposta

certa, mas conseguiu muito mais em prol

do País a preço bem inferior.

Os indicadores econômicos são

irrefutáveis: crescimento muito maior da

produção industrial e da economia global,

com um aumento muito menor do

endividamento externo e taxas de inflação

pouco superiores às do qüinqüênio anterior

� justificável porque a industrialização

substitutiva de importações sempre provo-

ca aumentos de custos internos 8 e uma in-

flação substancialmente inferior à do

qüinqüênio seguinte, quando a política cam-

bial de cunho monetarista provoca uma ex-

plosão inflacionária, maior aumento do

endividamento externo e, assim mesmo,

registra taxas medíocres de crescimento in-

dustrial e global.

Talvez não se possa prestar melhor

homenagem a JK do que relembrar que

a sua visão de futuro e o seu espírito de

brasilidade deixaram marcas profundas

de dedicação e amor ao País como uma

derradeira herança aos brasileiros. As

bases de uma indústria moderna, dinâ-

mica e responsável pela criação de opor-

tunidades de trabalho, de melhores sa-

lários, de esperanças revividas. A nova

capital como um marco cravado no co-

ração do País, simbolizando a ousadia de

um líder, a fé de um estadista e a confi-

ança de um povo na capacidade de tra-

çar os próprios destinos.

Tabela II - Crescimento do Produto, Aumento da Dívida Externa e Inflação
Uma Visão Comparativa do Governo JK

Período Crescimento Industrial Crescimento do PIB Aumento da Dívida Externa Inflação IGP DI

% % US$ milhões %

1951/55 45,9 38,9 950 121,1

1956/60 61,0 39,1 729 175,5

1961/65 19,7 24,6 1.008 988,9

Fonte: IBRE/FGV, �Contas Nacionais�, in Conjuntura Econômica, FGV/Rio, Setembro de 1971; e Munhoz, Dércio Garcia, �Recursos Externos no Brasil - 1947 a 1971�, in Conjuntura Econômica, FG/Rio, p. 89-94.
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1 Já no primeiro ano de execução do Pla-

no de Metas, em 1956, o governo ob-

tivera inúmeros financiamentos do

Eximbank, cobrindo importações liga-

das a investimentos estatais na infra-

estrutura, tais como os recursos desti-

nados ao reaparelhamento de ferrovi-

as e portos, dragagem e expansão da

usina de Paulo Afonso, investimentos

na construção ou ampliação de usinas

na área da Cemig, etc. (Ver Relatório

da Sumoc, 1956, p.149).

2 Essa dificuldade no financiamento exter-

no levaria o governo a recorrer intensa-

mente às operações de swaps � troca

temporária de moedas estrangeiras por

moeda nacional com multinacionais aqui

instaladas �, ficando o governo com o

�risco de câmbio�, o que acarretava pe-

sado encargo financeiro ao Tesouro. Em

1960, a contratação bruta de swaps al-

cançou US$ 231 milhões, o equivalente

a 50,5% do déficit em Contas Correntes.

3 Os preços médios do café brasileiro recu-

aram perto de 20% entre 1956 e 1958,

agravando as perdas nos anos seguintes,

o que acumulou uma queda de 40% en-

tre 1956 e 1960 (Boletim da Sumoc, mar-

ço de 1961, p. 24).

4 Para que se tenha idéia das dificuldades

de financiamento internacional, basta

comparar os déficits brasileiros entre

1956 e 1960, de US$ 1,5 bilhão, e o to-

tal de empréstimos do Banco Mundial a

todos os países filiados no período entre

1953 e 1957, cujos desembolsos efeti-

vos chegaram a US$ 1,4 bilhão (Ver, do

autor, �Financiamento Internacional. Da

Expansão ao Impasse Atual�, in Conjun-

tura Econômica (Rio, Fundação Getúlio

Vargas) Vol. 28, nº 12, dezembro de

1974, p. 63-70).

5 Esse saldo, equivalente a aproximadamen-

te 4,5% do PIB, destinava-se à cobertu-

ra do crédito rural e a investimentos na

pavimentação de rodovias.

6 Da dívida externa brasileira no final de

1960, 18,7% se referiam a empréstimos

compensatórios (no FMI, Eximbank, te-

souro americano, etc.); 40,2% se liga-

vam a financiamento de importações;

3,9%, à dívida externa consolidada;

11,4%, a empréstimos em moeda; e

25%, a empréstimos diversos (Ver

Munhoz, Dércio Garcia, �Dívida Externa

Brasileira�, in Conjuntura Econômica (Rio,

Fundação Getúlio Vargas), Vol. 26 (4),

abril de 1972, p. 52-57).

7 Ainda recentemente, na segunda metade

dos anos 80, viu-se como o presidente

Sarney foi sabotado no seu objetivo de

construção da ferrovia interligando a Es-

trada Carajás/São Luís ao Centro-Oeste:

o seu próprio ministro da Fazenda nega-

va a possibilidade de incluir uma verba

equivalente a US$ 100 milhões no Orça-

mento de 1989, para as obras da ferro-

via, como pretendia o presidente. Na oca-

sião (1988), o Ministério gastava num

único mês o equivalente ao custo total

orçado para a ferrovia (US$ 2,4 bilhões),

apenas com os juros decorrentes da es-

peculação financeira com títulos públicos,

fruto da ação conjunta do Banco Central

com o Ministério da Fazenda.

8 Isso porque a única forma de superar as

desvantagens comparativas decorrentes

do relativo atraso tecnológico e da me-

nor escala de produção é o recurso a ins-

trumentos compensatórios, como a

tarifação de importações.

Notas


