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“Por que o Brasil é um país atrasado, se tem tantas riquezas?

Por que o Brasil que tem os recursos potenciais que possui, 

não dá de comer a sua população adequadamente?

Por que o Brasil é tão atrasado dentro da própria América Latina?”.
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à minha querida e linda filha,

Pamella Noemi Rodrigues Galvão,

que já conheceu aos 16 anos de idade,

de férias escolares, em 21 de dezembro de 2014,

o atrativo turístico mais famoso do mundo, a Torre Eiffel, em Paris.

A Torre Eiffel foi inaugurada no centenário da Revolução Francesa,

com 324 metros de altura e perto do Rio Sena, em 31 de março de 1889,

oito meses antes da Proclamação da República no Brasil.
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O presente eBook intitulado Economia Brasileira: De Pedro Álvares Cabral

ao Ajuste Fiscal aborda os ciclos econômicos e os planos econômicos no Brasil.

Nas 300 páginas que compõem este livro digital, temos cinco capítulos, com 7

quadros e 7 infográficos, com vários fotos e pinturas do Brasil.

É um livro digital didático e muito valioso para os estudantes da disciplina

Economia Brasileira do Curso de Graduação em Administração no Centro

Universitário UNIESP, mas também para os universitários de outros cursos de

Ciências Sociais Aplicadas interessados no debate atual sobre os avanços e

desafios da economia brasileira.

O Brasil está em 8º lugar no ranking mundial da economia, atrás apenas dos

Estados Unidos da América (EUA), China, Japão, Alemanha, França, Índia e Reino

Unido, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI). No ano de 2019, o Brasil

encontra-se em quarto lugar no recebimento de investimentos estrangeiros diretos

(IED), atrás apenas dos EUA, China e Cingapura, de acordo com a Conferência das

Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).
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O presente livro eletrônico no formato PDF trata da evolução da economia
brasileira nos últimos 519 anos. Podemos dividir a evolução econômica do Brasil em
quatro grandes períodos: o período colonial (1500-1822), o período agroexportador
(1822-1930), o período industrial (1930-1994) e o período da desindustrialização
(1994-2019).

O período colonial é composto por três ciclos econômicos, o do pau-brasil, o
da cana-de-açúcar e o do ouro. Com a proclamação da Independência, o Brasil
liberta-se politicamente e transforma os produtos do Pacto Colonial em produtos de
exportação para os países.

O período agroexportador no Brasil é formado por dois ciclos econômicos, o do
café e o da borracha. No período industrial ocorrem o processo de substituição de
importações e os planos econômicos: Plano SALTE, Plano de Metas, Plano Trienal,
PAEG, PED, I PND, II PND, III PND, Plano Cruzado, Plano Cruzado II, Plano
Bresser, Plano Verão, Plano Collor, Plano Collor II e Plano Real.
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A partir de 1º de julho de 1994, com o Plano Real, iniciamos os primeiros

passos na conquista da estabilidade econômica. O Plano Real foi o mais bem-

sucedido plano econômico da República Federativa do Brasil no combate à inflação.

Entretanto, desde 22 de abril de 1500 até os dias de hoje, não conquistamos a

estabilidade social. A desigualdade de renda e de riqueza nas cinco regiões do País

revelam que somos uma economia em desenvolvimento, um país emergente.

Os(as) brasileiros(as) querem viver e trabalhar num país desenvolvido como a

França. País desenvolvido significa que tem alto nível de desenvolvimento

econômico e desenvolvimento social, além de desenvolvimento humano muito

elevado. Com o elevado crescimento econômico (aspecto quantitativo) aliado a uma

distribuição equitativa da riqueza e da renda, assim promoveremos o

desenvolvimento econômico (aspecto quantitativo mais aspecto qualitativo) no

Brasil.
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A Índia é o país que mais lê no mundo. Os indianos dedicam, em média, 10

horas e 42 minutos semanais para ler. O Brasil é um dos países onde menos se lê,

em média, 4,9 livros por ano, e onde menos se compra livros no planeta, em média,

2 livros vendidos por ano. Este eBook de economia brasileira está disponível na

biblioteca do UNIESP.

Este livro digital, em sua sexta edição, revista e ampliada, motiva o(a)

universitário(a) a estudar mais sobre a economia brasileira, do pau-brasil ao pré-sal,

do escambo ao real e a trabalhar mais em equipe na direção do crescimento

econômico do Brasil para ingressar no seleto grupo de países com renda per capita

acima de US$ 30 mil e bem distribuída. O nosso grande desafio é vencer a

desigualdade social no século XXI.

Mais do que transmitir informações sobre a evolução econômica do Brasil, por

mais de cinco séculos, visa contribuir para uma reflexão crítica sobre o maior, o mais

populoso e o mais rico país da América do Sul.
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O período da desindustrialização brasileira é a partir de 1994 até os dias

atuais. A participação da indústria vem caindo no Produto Interno Bruto (PIB). A

produtividade do trabalho é baixa. A economia brasileira por ser muito fechada,

protecionista, dificulta o processo de entrada do Brasil no seleto grupo dos países

desenvolvidos como os EUA, o Canadá, a Alemanha, a Dinamarca, o Japão e a

Austrália. Mas estamos na busca incessante de ingressar na seleta Organização

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O meu sétimo eBook intitulado Economia Brasileira: De Pedro Álvares

Cabral ao Ajuste Fiscal faz parte das comemorações alusivas ao Centenário de

Celso Furtado, o maior economista brasileiro de todos os tempos, que lutou contra o

subdesenvolvimento econômico e as desigualdades regionais e sociais no Brasil.

Boa leitura! E até o próximo livro digital de economia brasileira.

Cabedelo, 06 de fevereiro de 2020.

Prof. Esp. Paulo Galvão Júnior
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Desde o seu descobrimento até os dias atuais, o Brasil teve nove moedas

(réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro real

e real). A primeira unidade monetária do País foi herança da colonização portuguesa.

Do réis ao real, constatamos supermercados invadidos por consumidores

com tabelas da Superintendência Nacional de Abastecimento (SUNAB), criada em

1962 pelo presidente João Goulart e extinta em 1997, no primeiro governo do

presidente Fernando Henrique Cardoso, mercadorias sumiram das pratileiras,

confisco de bois no pasto, poupanças foram confiscadas, além de preços e salários

foram congelados. Foram os planos econômicos no Brasil.

Analisaremos cinco ciclos econômicos, com seu início, apogeu e declínio,

além de 15 planos econômicos: do SALTE ao Real. Todavia, o Brasil continua entre

os líderes mundiais na desigualdade de renda. Há 519 anos não conquistamos a

estabilidade social. Falta muito para conquistar a estabilidade social.
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Da Colônia à Proclamação da Independência, ou seja, entre 1500 e 1822, o

Brasil foi dominado e explorado pelos colonizadores portugueses. Da Monarquia à

República, ou seja, entre 1822 e 1889, o Brasil foi incapaz de torna-se um país

independente politicamente ao mesmo tempo economicamente. Da Proclamação da

República até os dias atuais, ou seja, entre 1889 e 2019, a estrutura econômica se

alterou profundamente, mas as condições sociais não se modificaram radicalmente

no País. Infelizmente, encontramos um gigantesco contraste, de um lado, a miséria, e

de outro lado, a riqueza. O problema social do Brasil é elevar a qualidade de vida e

repartir melhor as riquezas produzidas em seu vasto território.

A falta de emprego nas Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e

Sul leva milhões de trabalhadores à informalidade. O Brasil tem cinco regiões

geográficas, repletas de belezas naturais, mas desgraçadamente é um país

concentrador de riqueza, de terra e de renda, dividido em cinco classes econômicas

distintas.
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Existem as classes A e B (classe rica), a classe C (classe média) e as

classes D e E (classe pobre) no Brasil. Os analfabetos, moradores de rua e sem-terra

revelam que no País, muitos ganham muito pouco e poucos ganham muito. Os ricos

ficam cada vez mais ricos, enquanto os pobres ficam cada vez mais pobres. O Brasil

é a segunda maior economia da América, atrás dos EUA, mas é muito desigual. Hoje,

é uma das dez maiores economias do mundo, mas o Brasil é um dos dez países com

maior concentração de renda do planeta.

Na sétima nação mais desigual do mundo, os 10% mais ricos detêm 41,3%

da Renda Nacional, enquanto os dos 10% mais pobres apenas detêm 1,1% da Renda

Nacional. Essa brutal disparidade econômica (de 37,5 vezes) se reflete sobre a

qualidade de vida dos integrantes das classes econômicas: os mais ricos têm alto

nível de educação e os mais pobres têm baixo nível de educação.

O Índice de Gini, que mensura a desigualdade de renda, no Brasil, é de

0,524, segundo os dados de 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE). Por que o Brasil é muito desigual?
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A Economia busca gerar riqueza e bem-estar social com recursos produtivos

finitos. A estimativa para 2020 do Boletim Focus, do Banco Central do Brasil (BCB), é

uma expansão na taxa de crescimento do PIB brasileiro de 2,50%. Os alicerces

principais que baseiam a projeção do BCB são o consumo das famílias; os

investimentos em infraestrutura; os gastos do governo; e as relações econômicas

internacionais, principalmente com os EUA, o país mais rico do mundo, e a China, o

segundo país mais rico do planeta.

Então, vale a pena, dedicar-se aos estudos sobre a oitava economia do

mundo com 11 milhões de analfabetos!

Cabedelo, 06 de fevereiro de 2020.

Prof. Esp. Paulo Galvão Júnior
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1. BRASIL

1. Brasil



O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, com

8.515.767,049 km2, ficando atrás da Federação Russa, Canadá, China e EUA e a

frente da Austrália. O Brasil é um país continental.

A República Federativa do Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal (DF) e

tem cinco regiões geográficas desde 1969: Sul (3 estados), Sudeste (4 estados),

Centro-Oeste (3 estados e um DF), Nordeste (9 estados) e Norte (7 estados). A

capital é Brasília, no DF.
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O mar territorial tem 12 milhas (22,2 km) e é parte integrante do território, e o Brasil exerce soberania em toda sua extensão.

8.515.767 km2
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O território do Brasil corresponde a 1,6% da superfície do planeta, 5,7% das

terras emersas, 20,8% da superfície do continente americano e 47,3% da América

do Sul. Suas fronteiras totalizam 23.127 km, dos quais 15.719 km são terrestres e

7.408 km são de orla marítima.

O Brasil faz fronteira com nove países: Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia,

Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. É a segunda maior fronteira

terrestre do mundo. O Brasil faz fronteira com a Guiana Francesa, território da

França desde 1817, e não faz fronteira com dois países sul-americanos, o Chile e o

Equador.

Na fronteira com a Venezuela, está o ponto mais alto do Brasil, o Pico da

Neblina, localizado no norte do Amazonas, na Serra do Imeri, com 2.994 m

de altitude, segundo a medição por Global Positioning System (GPS) pelo IBGE. É

banhado pelo Oceano Atlântico e tem os arquipélagos de Fernando de Noronha e

Trindade e Martim Vaz. É a maior fronteira marítima do Oceano Atlântico.
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O Brasil é o sexto país mais populoso do planeta, estando atrás apenas da
China, Índia, EUA, Indonésia e Paquistão e a frente da Nigéria, Bangladesh, Rússia e
México.

O último Censo Demográfico realizado pelo IBGE, em 2010, contabilizou
190.755.799 brasileiros residentes no País. Hoje, a população brasileira é de mais de
211 milhões de habitantes. Estima-se uma densidade demográfica de 23,8 hab./km2.

O problema é que a maior parte da população concentra-se no Litoral que
possui 7.408 km, que se estende do Rio Grande do Sul ao Amapá e, por outro lado,
imensas parcelas do Centro-Oeste e do Norte apresentam verdadeiros vazios
demográficos.

O Brasil é uma grande nação miscigenada, índios, brancos e negros, com
mamelucos, mulatos e cafuzos, além de asiáticos como japoneses, que trabalharam
muito na mais populosa nação sul-americana.

31

1. BRASIL



32

Quadro 1. Os Dez Países mais Populosos do Mundo na Atualidade

Ranking País População Total

1º China 1,433 bilhão

2º Índia 1,336 bilhão

3º EUA 329,0 milhões

4º Indonésia 270,0 milhões

5º Paquistão 216,0 milhões

6º Brasil 211,0 milhões

7º Nigéria 200,0 milhões

8º Bangladesh 163,0 milhões

9º Rússia 145,0 milhões

10º México 127,0 milhões

Fonte: ONU. 
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Antes da chegada dos portugueses no Brasil, em 22/04/1500, estima-se que
havia aproximadamente entre 3 a 6 milhões de índios. O crescimento da população
brasileira entre 1500 e 2019 é extremamente acelerado. Em 1500, era apenas 15
mil habitantes, não incluídos os índios. Em 1600, era 100 mil pessoas. Em 1700,
era 300 mil brasileiros. Em 1800, o Brasil contava 3,6 milhões de habitantes. Em
1880, éramos 14,3 milhões de brasileiros. Em 1900, a população brasileira era 17,4
milhões de pessoas. Em 1920, era 30,6 milhões de habitantes. Em 1940, sua
população total era de 41,2 milhões de pessoas. Em 1950, chega a 51,9 milhões de
brasileiros. Em 1960, alcança 70,9 milhões de habitantes. Em 1970, chegamos 94,5
milhões de indivíduos. Em 1980, 121,1 milhões de pessoas. Em 1991, era 146,9
milhões de habitantes. Em 2000, éramos 169,5 milhões de brasileiros. Em 2010, a
população total alcançou 190,7 milhões de pessoas. Atualmente, mais de 210
milhões de hab., segundo projeção do IBGE, mas a população indígena reduziu a
cerca de 896 mil índios.
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Quadro 2. A Evolução da População Rural e Urbana no Brasil – 1950-2010 

Ano
População 

Rural
Participação

População 

Urbana
Participação

População 

Total

1950 33.161.506 63,84% 18.782.891 36,16% 51.944.397

1960 38.987.526 54,92% 32.004.817 45,08% 70.992.343

1970 41.603.839 44,02% 52.904.744 55,98% 94.508.583

1980 39.137.198 32,30% 82.013.375 67,70% 121.150.573

1991 36.041.633 24,53% 110.875.826 75,47% 146.917.459

2000 31.835.143 18,77% 137.755.550 81,23% 169.590.693

2010 29.830.007 15,64% 160.925.792 84,36% 190.755.799

Fonte: IBGE. 
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1991 2010

Infográfico 1. A Projeção do Envelhecimento no Brasil – 2010-2050

Fonte: IBGE.
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Segundo o IBGE, na PNAD Contínua, a população desempregada no Brasil

chegou a 12 milhões de pessoas, revelando a deterioração do mercado de traballho.

O Governo Federal está muito endividado após elevados gastos públicos

com a Copa das Confederações de 2013, a Copa do Mundo de 2014, os Jogos

Olímpicos de 2016, além de mais escândalos de corrupção na Petrobras, a maior

empresa do País. E o pior, temos um nível de desigualdade de renda dos mais

elevados do mundo. Ressaltando que foi no Brasil colonial que se formou a

desigualdade social no País. A péssima distribuição de renda e de riqueza tem suas

raízes no Brasil Colônia.

Precisamos ler, reler e reler os livros do maior dos economistas brasileiros,

Celso Furtado, para resolver os nossos problemas estruturais, e para apontar os

novos rumos para o Brasil, a maior biodiversidade do planeta e a maior reserva de

nióbio (98%) e de água doce (12%) da Terra.
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Celso Monteiro Furtado nasceu em Pombal, no sertão da Paraíba, em 26 de

julho de 1920, segundo filho do casal Maurício de Medeiros Furtado e Maria Alice

Monteiro Furtado, um ano e nove meses depois do fim da Primeira Guerra Mundial

(1914-1918).

Celso Furtado foi um dos mais importantes economistas do Brasil e da

América Latina. Autor de mais de 30 livros desde 1946 e membro da Academia

Brasileira de Letras desde 1997. Foi professor universitário da Universidade de

Sorbonne, em Paris, na França, por vinte anos. Ele sempre enfatizou que é

necessário distribuir renda na zona rural e na zona urbana para aumentar a

demanda agregada interna no Brasil.

Celso Furtado encontra-se na lista dos renomados brasileiros que estudaram

incansavelmente o Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Em entrevista a TV Cultura, o

Professor de Economia da UNICAMP, o economista João Manuel Cardoso de Mello

(2005) disse, “Celso Furtado é da 3ª geração de intérpretes do Brasil”.

37

1. BRASIL



O célebre livro Formação Econômica do Brasil foi publicado em 1959, quando
o economista paraibano Celso Furtado estudava na famosa Universidade de
Cambridge, em Cambridge, na Inglaterra, a convite do professor e economista inglês
Nicholas Kaldor (1908-1986).

Seu interesse em compreender a especificidade do Brasil e o grande atraso de
um país com tantas potencialidades levou-o a buscar uma explicação dos ciclos
econômicos, desde 1500 até o século XX.

Na Introdução da sua obra prima, Celso Furtado (1999, p.1) escreveu, “O
PRESENTE LIVRO pretende ser tão-somente um esboço do processo histórico de
formação da economia brasileira”.
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Celso Furtado analisa o Brasil Colônia, estuda a dinâmica da cafeicultura e
chega a passagem de uma economia colonial
e exportadora de produtos primários para uma economia industrial que uniu e
consolidou o Brasil rural ao Brasil urbano.

Celso Furtado em Formação da Economia Brasileira refletiu e criticou
severamente a brutal concentração da renda e a má distribuição da riqueza, além do
subdesenvolvimento econômico no País.

No Capítulo I, Da Expansão Comercial à Empresa Agrícola, de acordo com
Furtado (1999, p.6), “O início da ocupação econômica do território brasileiro é em
boa medida uma consequência da pressão política exercida sobre Portugal e
Espanha pelas demais nações europeias”.

Entre o século XV ao século XX, observamos a exploração do pau-brasil, do
açúcar (ouro branco), do ouro (metal precioso dourado), do café (ouro verde) e da
borracha (ouro branco da Amazônia) no Brasil.
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É muito importante ler as obras de Celso Furtado, sobretudo, sua obra prima,
Formação Econômica do Brasil. O Professor Celso Furtado morreu em 20/11/2004,
na capital do Rio de Janeiro, aos 84 anos.

A distribuição das terras nas cinco regiões do País revelam a concentração de
terras e o latinfúndio improdutivo. Furtado lutou a favor da Reforma Agrária. O Índice
de Gini é de 0,820, utilizado para medir o grau de concentração fundiária, segundo
dados de 2010 do INCRA. Ocorre a desindustrialização da economia brasileira.
Centenas de indústrias fecharam suas portas desde 1994. Furtado lutou a favor da
industrialização no Brasil, sobretudo, nos nove estados nordestinos.

Ocorreu a redução do número de pessoas na pobreza extrema. A proporção
de extremamente pobres no Brasil caiu de 19,95% em 1990 para 4,20% em 2014. A
minha indignação é grande com as gigantescas perdas de oportunidade para

erradicar a extrema pobreza num país emergente.
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A casa-grande torna-se sobrado, em seguida, mansão no condomínio privado,

e a senzala torna-se mucambo, posteriormente, casebre na favela, o verdadeiro

espelho da falta de ordem e progresso no Brasil. A transição da economia

escravocrática para a economia de mercado gerou muitos jazigos e inúmeras covas

rasas na sociedade patriarcal brasileira.

Segundo dados do DIEESE, "Em dezembro de 2019, o salário mínimo

necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas (um casal com

dois filhos menores de 21 anos) deveria equivaler a R$ 3.899,66 ou seja, 4,1621

vezes maior do que o mínimo de R$ 988,00, que entrou em vigor em 1º de janeiro,

conforme definição do Governo Federal”.

No Brasil temos cinco classes econômicas: Classe A, Classe B, Classe C,

Classe D e Classe E. Os mais ricos estão nas Classes A e B, enquanto os mais

pobres estão nas Classes D e E. A classe média encontra-se na Classe C.
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Muitos jovens estão sofrendo com a recessão econômica no biênio 2015-

2016 e o desemprego elevado no Brasil. No livro Não à Recessão e ao Desemprego

o brilhante economista paraibano Celso Furtado (1983, p.54-55) expôs o aumento do

desemprego no Brasil, sobretudo, o desemprego entre os jovens, “Quantos milhões

de pessoas se agregarão, em consequência, à atual massa de desempregados? Que

pensarão de seu próprio País essas centenas de milhares de jovens que sairão das

universidades e escolas especializadas para enfrentar as frustrações e humilhações

do desemprego crônico?”.

Celso Furtado (1920-2004)A recessão provocou o aumento de jovens desempregados.
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2. Economia Brasileira Colonial
(1500-1822)

2. ECONOMIA BRASILEIRA 

COLONIAL 

Desembarque de Pedro Álvares Cabral em 1500, de Oscar Pereira da Silva
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A economia brasileira colonial começou com a descoberta do Brasil, em 22

de abril de 1500, no final do século XV, por Pedro Álvares Cabral e chegou ao fim no

século XIX, em 7 de setembro de 1822, com a Independência do Brasil, pelo Princípe

Pedro. Nesses 322 anos a Coroa Real portuguesa limitou-se a gerenciar a ocupação

do vasto território de sua rica colônia na América do Sul, e na exploração de suas

riquezas.

Pedro Álvares Cabral foi um navegador português, que aos 33 anos,

indicado por Vasco da Gama, para comandar a segunda expedição portuguesa que

faria viagem de interesse comercial à Índia. O capitão-mor Cabral partiu da foz do Rio

Tejo, em Lisboa, em 9 de março de 1500, tendo 13 embarcações (10 naus e 3

caravelas) e 1.500 tripulantes sob seu comando. Desviando-se de sua rota, por um

erro de navegação, em 22 de abril avistou e gritou o marujo português: “terra à

vista!”. Era o Monte Pascoal. A nova terra passou a ser chamada Ilha de Vera Cruz,

posteriormente, Terra de Santa Cruz (1501), depois, Brasil (1503).

2. ECONOMIA BRASILEIRA 

COLONIAL 
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Mesmo com o descobrimento do Brasil, por Pedro Álvares Cabral, o Rei Dom

Manuel I e os portugueses não ficaram tão animados com a nova terra que apesar de

linda, fértil, águas infinitas, não ofereceria lucro fácil e rápido, já que não foram

encontradas jazidas de ouro. Outro fator econômico que fez com que os portugueses

não tivessem um interesse imediato no Brasil colonial era o fato do comércio de

produtos africanos e asiáticos serem muito mais lucrativos no final do século XV e

início do século XVI.

A economia brasileira colonial foi integrada ao processo mundial de

expansão do capitalismo comercial no século XVI. Baseada no Pacto Colonial,

Portugal tinha a exclusividade do comércio de pau-brasil, cana-de-açúcar e ouro com

a colônia localizada no Novo Mundo.

Portugal em busca de novas terras, ouro e especiarias (cravo, canela,

pimenta, açúcar, noz-moscada, gengibre, etc.), em suas caravelas, chegaram ao

Brasil, que será um dos maiores produtores de açúcar do planeta no século XVII e de

ouro do mundo no século XVIII.

2. ECONOMIA BRASILEIRA 

COLONIAL 
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CICLOS ECONÔMICOS PERÍODO FORÇA DE TRABALHO

PAU-BRASIL Séculos XV e XVI (1500-1530) Escambo com índios livres

inicialmente e depois com índios

escravos.

CANA-DE-AÇÚCAR Séculos XVI a XVIII (1532-1750) Trabalho inicial de índios escravos e

posteriomente, de escravos africanos.

OURO Séculos XVII e XVIII (1693-1789) Trabalho de escravos africanos e

brancos livres.

CAFÉ Séculos XIX e XX (1800-1930) Trabalho de escravos negros e

posteriormente de trabalhadores

assalariados (sobretudo europeus).

BORRACHA Séculos XIX e XX (1866-1913) Trabalho de índios, negros escravos e

brancos assalariados (sobretudo

nordestinos).

2.1. OS CICLOS

ECONÔMICOS 
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O Ciclo Econômico é o período marcado por um produto principal, que dá a

dinâmica a economia e o nome do ciclo econômico. Para o Prof. Antônio Lacerda

(2008, p.16), “Na história econômica brasileira, o conceito de ciclos econômicos é

utilizado para identificar os movimentos de crescimento e declínio das atividades

extrativas (ciclo do pau-brasil), da produção agrícola (borracha, cana-de-açúcar, café)

e mineradora (ouro)”.

A Carta de Pero Vaz de Caminha, em 01/05/1500, já afirmava o potencial do

Brasil: “Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa

alguma de metal ou ferro; nem lho vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares,

assim frios e temperados como os de Entre-Douro-e- Minho, porque neste tempo de

agora os achávamos como os de lá. Águas são muitas; infindas. E em tal maneira é

graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem.

Porém o melhor fruto, que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. E

esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar (...)”.

2.1. OS CICLOS

ECONÔMICOS 
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Para Argemiro Brum (2000, p.131), no livro Desenvolvimento Econômico

Brasileiro, “O ciclo econômico pode ser definido como o período em que determinado

produto, benefeciando-se da conjuntura favorável do momento, se constitui no centro

dinâmico da economia, atraindo as forças econômicas – capitais e mão de obra – e

provocando mudanças em todos os outros principais setores da sociedade, como na

criação de novas atividades, no uso de equipamentos, na distribuição das rendas, na

constituição das classes sociais ou frações de classe, com o declínio de umas e a

ascenção de outras (…) Um ciclo propriamente supõe três fases sucessivas: o início

da expansão, o auge e a decadência acentuada tendente ao desaparecimento. No

caso brasileiro, alguns dos principais produtos cíclicos tradicionais, com destaque

para o açúcar e o café, embora experimentassem declínio, continuam ainda hoje a ter

relativa expressão, tanto na produção como na exportação”.

2.1. OS CICLOS

ECONÔMICOS 



A economia brasileira colonial começou com o extrativismo vegetal do pau-

brasil, iniciada no ato contínuo à descoberta do Brasil, e não teve caráter colonizador.

Ao contrário, era uma atividade predatória, que consistia na extração do pau-brasil

para fins de tintura no Velho Mundo, extração essa a cargo de feitorias, que eram

abandonadas tão logo o vegetal chega-se ao estágio de escasso na região litorânea

do Novo Mundo.

Portugal fez sua ocupação do litoral africano como também do litoral

brasileiro e construiu um império colonial maritímo no final do século XV. Portugal em

8 de julho de 1497 realizou sua primeira expedição à Índia, comandada pelo Capitão-

mor Vasco da Gama em quatro naus portuguesas. Como diria um dos maiores

poetas portugueses, Fernando Pessoa: “Ó mar salgado, quanto do teu sal/são

lágrimas de Portugal!/Por te cruzamos, quantas mães choraram,/Quantos filhos em

vão rezaram!/Quantas noivas ficaram por casar/Para que fosses nosso, ó mar!”.
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Depois do descobrimento, o pau-brasil foi o único interesse da Coroa Real
portuguesa. A existência de paus-brasis e de papagaios despertou os exploradores,
e a localização das árvores e das aves, bastante acessíveis no litoral, dispensavam
perigosas expedições ao desconhecido interior.

O Quinto (quinta parte do produto da venda do pau-brasil) foi o primeiro tributo
no Brasil imposto por Portugal. Não demorou muito para a primeira riqueza
econômica do País chegar perto da extinção. A exploração comercial sem
colonização do litoral colocou em risco a existência do pau-brasil (de nome científico
caesalpinia echinata).

O cobiçado pau-brasil era utilizado para tingir vestimentas europeias. Os
portugueses escravizaram índios tupiniquis e tupinambás para o corte, atoramento,
transporte e empilhamento dos paus-brasil na praia. Esta exploração predatória do
pau-brasil na Mata Atlântica ocasionou a sua extinção em vários lugares da costa
brasileira.
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Em História Econômica do Brasil, o Professor Roberto Simonsen (1977, p.53),
enfatizou o aproveitamento econômico do pau-brasil, “A expedição exploradora,
enviada a Santa Cruz, em 1501, voltou a Portugal com um carregamento dessa
madeira. D. Manuel declarou desde logo o pau-brasil monopólio da Coroa, e julgou
mais acertado aos interesses portugueses arrendar as novas terras descobertas a
um rico mercador de Lisboa, D. Fernão de Loronha”.

Também chamado de Fernando de Noronha, um judeu rico e português que se
converteu a cristão-novo e se tornou um dos primeiros grandes exploradores de
pau-brasil nas novas terras portuguesas. De acordo com Simonsen (1977, p.55), “A
exploração do pau-brasil só poderia ser feita por intermédio das feitorias, às quais
competia preparar os toros e acumular os estoques em pontos convenientes, para
serem transportados. Esse serviço era feito pelos selvagens”, em outras palavras,
pelos índios nus e livres, depois nus e escravos.
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De acordo com Caio Prado Júnior (2000, p.25) na célebre obra História

Econômica do Brasil, de 1945, “Só as tripulações dos navios que efetuavam o tráfico

não dariam conta, a não ser de forma muito limitada, da árdua tarefa de cortar

árvores de grande porte como o pau-brasil, que alcança um metro de diâmetro na

base do tronco e 10 a 15 m de altura, transportá-las até a praia e daí às

embarcações. Não foi difícil obter que os indígenas trabalhassem; miçangas, tecidos

e peças de vestuário, mais raramente canivetes, facas e outros pequenos objetos os

enchiam de satisfação; e em troca desta quinquilharia, de valor ínfimo para os

traficantes, empregavam-se arduamente em servi-los”.
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Os portugueses obtinham o pau-brasil, que constituía a única riqueza do
Brasil, em troca de facas, machados, panelas e espelhos com os índios. O sistema
de escambo de pau-brasil entre portugueses e índios durou de 1500 a 1530,
conhecido historicamente como período pré-colonial. O pau-brasil é conhecido por
todos os brasileiros como a árvore que deu nome ao nosso querido país. As
pessoas que exploravam o comércio do pau-brasil eram os brasileiros.

Os portugueses não colonizaram o Brasil até 1530. Os portugueses apenas
exploraram a extração da madeira do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro,
onde instalaram a Feitoria de Pernambuco, a Feitoria de Santo Aleixo, a Feitoria de
Todos os Santos, a Feitoria de Cabo Frio e a Feitoria do Rio de Janeiro. A
exploração do pau-brasil não deu origem a povoados ou vilas. O pau-brasil servia de
corante vermelho para os tecidos europeus. Os índios chamavam a árvore de
ibirapitanga, madeira (ibira) e vermelha (pitanga).
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Em 1501, foi mandada a primeira expedição exploradora, com o intuito de

encontrar riquezas, encontraram pau-brasil. A segunda expedição de

reconhecimento das novas terras retornou a Portugal em 1503 com uma carga de

pau-brasil. A terceira expedição da qual participou Américo Vespúcio, em 1504,

construiu uma fortaleza, com seus canhões de guerra, em Cabo Frio, de onde era

feito o carregamento da madeira por navios para Coroa portuguesa. As árvores

eram cortadas por índios Tupis e os portugueses chegaram a carregar 20 mil toras

de pau-brasil só da feitoria de Cabo Frio. Foram exploradas, em média, 3.000 mil

toneladas de pau-brasil por ano das feitorias de Pernambuco, de Santo Aleixo, de

Todos os Santos, de Cabo Frio e do Rio de Janeiro.
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Em 1530, ocorreu a decadência do ciclo do pau-brasil. Três motivos
poderemos apresentar para este declínio econômico: 1) A grande ameaça de
invasões estrangeiras, sobretudo, de franceses; 2) A perda do monopólio português
do lucrativo comércio das especiarias orientais para os holandeses e espanhóis; e 3)
O grande interesse comercial no açúcar oriundo da cana-de-açúcar pelos
consumidores europeus.

Devido a exploração predatória, por 30 anos, em vários locais da costa
brasileira, o pau-brasil já era insuficiente. O desmatamento indiscriminado acelerou
o declínio do primeiro ciclo econômico no Brasil.

Desde a colonização portuguesa, as primeiras vítimas da desigualdade social
no Brasil foram os índios, índios Tupis: Tupinambás, Tupiniquins, Tamoios,
Temiminós, Tabajaras, Potiguaras, Caetés e Guarani. Os índios trocaram pau-brasil
por espelhos, assim perderam a sua liberdade, sua saúde e sobretudo a sua maior
riqueza, a vida.
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Em 22 de janeiro de 1532, Martim Afonso de Souza, funda a primeira cidade
brasileira, a Vila de São Vicente, em nome do Rei de Portugal, Dom João III. Em
1832, com a notícia das primeiras descobertas de corantes artificiais, o mercado do
pau-brasil para tintura, do pó da sua madeira obtém a cor vermelha, começou a
diminuir até 1875, quando D. Pedro II extinguiu o imposto especial cobrado sobre a
exportação do pau-brasil.

Em 1780, um artesão francês mudou a curvatura dos arcos de violino em
busca de uma sonoridade mais limpa e descobriu que a densidade da madeira de
pau-brasil dá o timbre perfeito, obsessão e busca de muitos músicos.

O pau-brasil foi a primeira riqueza exportada pelo Brasil. Hoje, as grandes
orquestras sinfônicas do mundo só utilizam pau-brasil na feitura dos arcos de seus
violinos e violoncelos dando preferência ao "pernambucowood" e a madeiras cujas
árvores de origem tenham mais de 150 anos de idade.
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A decisão lusitana de ocupar economicamente a nova colônia no Novo
Mundo foi tomada e a opção feita pela exploração da plantation açucareira, que
atendia a dois pré-requisitos fundamentais: experiência e rentabilidade. No primeiro
caso, os portugueses praticavam a plantation em escala bem menor daquela que
seria implantada no Brasil Colônia, nas ilhas de Açores, da Madeira, de São Tomé e
de Cabo Verde. Quanto à rentabilidade, o açúcar era uma das especiarias mais
valiosas, tendo o seu preço praticamente cotado a ouro. Em outras palavras, era o
“ouro branco”.

Com a escravidão do negro africano foi possível o apogeu do ciclo da cana-
de-açúcar devido o aproveitamento da grande propriedade monocultora, sobretudo
nas Capitanias de São Vicente e de Pernambuco. A cana-de-açúcar é uma planta que
pertence ao gênero Saccharum officinarum L. e há pelo menos seis espécies do
gênero, e as espécies de cana-de-açúcar são provenientes do Sudeste Asiático. A
planta é a principal matéria-prima para a fabricação do açúcar. Existe também o
açúcar de beterraba.
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As primeiras iniciativas foram no litoral da Capitania de São Vicente. O clima
chuvoso e o solo fértil, solo massapê, semelhantes ao original do Sudeste Asiático,
determinaram a decisão. Em 1532, o Rei de Portugal organizou a primeira
expedição colonizadora, comandada por Martin Afonso de Souza. A produção estava
centrada na propriedade monocultora, no latifúndio, e na utilização de numerosa
mão de obra escrava, primeiro dos indígenas e depois dos negros da África. E o seu
produto era exportado.

O Rei Dom João III, em 1534, dividiu o Brasil colonial em 13 Capitanias
Hereditárias: 1. Capitania do Maranhão (1º e 2º quinhão); 2. Capitania do Ceará; 3.
Capitania do Rio Grande; 4. Capitania de Itamaracá; 5. Capitania de Pernambuco; 6.
Capitania da Bahia de Todos os Santos; 7. Capitania de Ilhéus; 8. Capitania de Porto
Seguro; 9. Capitania do Espírito Santo; 10. Capitania de São Tomé; 11. Capitania de
São Vicente (1º e 2º quinhão); 12. Capitania de Santo Amaro; e 13. Capitania de
Santana.
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As 13 Capitanias Hereditárias (1534-1549)
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15 grandes faixas de terra desiguais e 12 capitães donatários portugueses



Por que o Rei Dom João III dividiu o Brasil em 13 Capitanias Hereditárias?

Porque Portugal temia as invasões estrangeiras, sobretudo dos franceses que

saqueavam o pau-brasil e era necessário colonizar e administar as novas terras

lusitanas.

Ganharam o nome de Capitanias Hereditárias porque eram terras transmitidas

de pai para filho. Os capitães donatários como Martin Afonso de Souza da Capitania

de São Vicente, com dois quinhões, tinham como obrigações com o Rei, colonizar,

proteger e administrar sua capitania, além de explorar os seus vastos recursos

naturais. Os donatários criam vilarejos e doam terras – as famosas sesmarias – e

sobretudo, recebem a vigéssima parte dos lucros sobre o comércio do pau-brasil.

Os capitães donatários como Duarte Coelho da Capitania de Pernambuco

tinha a obrigação de entregar ao Rei de Portugal 10% da receita adquirida com a

comercialização de açúcar ou de outros produtos.
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Por que o fracasso econômico das Capitanias Hereditárias? Porque os

colonizadores portugueses sofreram constantes ataques dos índios; muitas terras

inférteis em algumas capitanais como Santana; o desinteresse de alguns capitães

donatários (portugueses ricos e católicos) que não chegaram sequer a vir ao Brasil

colonial como o capitão donatário Pero de Góis da Capitania de São Tomé, e

sobretudo, a falta de capital privado para investir na terra.

As Capitanias Hereditárias eram muito desiguais, eram descentralizadas, e

sobretudo, eram terras de muita extensão territorial para administrar.

As Capitanias Hereditárias produziram muito açúcar por 15 anos consecutivos.

Na Capitania de Pernambuco do século XVI até os dias atuais (Estado de

Pernambuco) podemos encontrar os grandes latifúndios de cana-de-açúcar, a maior

riqueza do Brasil Colônia.
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O ciclo da cana-de-açúcar no Brasil colonial, teve início quando foi

simultaneamente introduzida em três capitanias hereditárias, primeiramente São

Vicente, depois Pernambuco, em seguida, Bahia de Todos os Santos. Em 1549,

Pernambuco já possuía trinta engenhos de açúcar, Bahia, dezoito, e São Vicente,

apenas dois. A lavoura da cana-de-açúcar era próspera e, meio século depois, a

distribuição dos engenhos perfazia um total de 256.

Esta riqueza era oriunda da mão de obra escrava. Segundo Rafael de Bivar

Marquese (2015), em A dinâmica da escravidão no Brasil. Resistência, tráfico

negreiro e alforrias, séculos XVII a XIX, “(...) A mão de obra empregada na

montagem dos engenhos de açúcar no Brasil foi predominante indígena. (...) Os

primeiros escravos africanos começaram a ser importados em meados do século

XVI; seu emprego nos engenhos brasileiros, contudo, ocorria basicamente nas

atividades especializadas. Por esse motivo, eram bem mais caros que os

indígenas”.
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O ciclo da cana-de-açúcar representou um dos momentos de maior

crescimento econômico do Brasil Colônia e, sobretudo, foi durante muito tempo, a

base da economia brasileira colonial. O senhor de engenho era um fazendeiro

proprietário da unidade de produção de açúcar. Inicialmente utilizava a mão de obra

escrava indígena e, posteriormente, a negra africana para o aumento dos lucros.

Tinha como objetivo principal a venda do valioso açúcar para o mercado europeu. O

Brasil rapidamente tornou-se o maior produtor mundial de açúcar no século XVII.

A sociedade brasileira foi formada com os brancos ricos na casa-grande e os

negros miseráveis na senzala. Os índios estavam morrendo aos milhares a cada

ano, devido as doenças como a gripe, o sarampo e a varíola. O Brasil colonial

deixou as estradas da desigualdade social. Com coragem, os colonizadores

portugueses, não mediram esforços para acelerar a exploração das riquezas da sua

maior e mais rica colônia.
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No Brasil colonial circulavam poucas moedas. A economia era baseada

principalmente a base de escambo, usando produtos de valor como açúcar. As

poucas moedas que circulavam aqui eram cunhadas em Portugal, ou seja, o real,
que batizamos de réis.

As plantações da cana-de-açúcar no Brasil ocorriam no sistema de plantation,

ou seja, eram grandes fazendas produtoras de açúcar, utilizando mão de obra

escrava, animais domésticos como cavalos, bois, carros de bois, moenda e visando

o comércio exterior, após a produção em larga escala com baixo custo. Portanto,

plantation significava latifúndio, trabalho escravo, monocultura e exportação.
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Ciclo da Cana-de-açúcar



Com o fim da Capitania de Itamaracá, que era das maiores produtoras de
açúcar, a Capitania da Parahyba também adentrou no seleto grupo de capitanias
produtoras de açúçar. No final do século XVII, no Brasil Colônia, existiam em torno
de 600 engenhos de açúcar.

A Capitania da Parahyba nas invasões holandesas teria quase duas dezenas
de engenhos de açúcar em suas sesmarias. No século XVIII, com a explusão dos
holandeses e o crescimento da produção açucareira antilhana, além dos altos
tributos, caem signifitivamente o monopólio português no mercado mundial do “ouro
branco”.

De acordo com Fernando Amed (2000 p.119), “O fato de os produtores de
açúcar terem de jurar diante da Bíblia que não estavam evitando o pagamento dos
dízimos demonstra o papel controlador da religião na sociedade brasileira da época
colonial. Sagrado e profano misturavam-se de tal maneira, que a culpa e o medo do
castigo até produziram uma arrecadação maior”.
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No Brasil colonial surgiu a sociedade açucareira, que era composta pelos

aristocratas (senhores de engenho), homens livres (feitores, mestres do açúcar,

capatazes, ferreiros, carpiteiros, artesãos, lavradores, etc.) e os escravos. Cada

senhor de engenho de açúcar tem autorização da Coroa Real portuguesa a comprar

até 120 escravos ao ano oriundos da África.

Segundo Simonsen (1977, p. 136), “O africano era um elemento caro; em seu

valor médio oscilou sempre entre 20 a 30 libras esterlinas. Houve momentos

excepcionais em que valeu perto de 100 libras esterlinas”.
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A divisão social durante o Ciclo da Cana-de-açúcar



No Brasil Colônia o tráfico de escravos foi um vantajoso negócio. Os navios

negreiros oriundos da África foram os responsáveis pelo transporte da mão de obra

escrava para a economia açúcareira, além das futuras economias mineradora e

cafeeira.

Muitos escravos trabalharam nos engenhos de açúcar. As Capitanias de

Pernambuco e de São Vicente prósperam com o comércio de açúcar no Brasil

colonial. Os escravos viviam na senzala e a vida era extremamente dura. Entre 1630

e 1654, Pernambuco foi dominado pela Holanda.
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Os Navios Negreiros



O Pacto Colonial imposto por Portugal (Metrópole) estabelecia que o Brasil
(Colônia) só podia fazer comércio com a Metrópole, não devendo concorrer com
produtos produzidos em terras portuguesas. Logo, a Colônia não podia produzir
nada que a Metrópole já produzisse. Desta forma foi estabelecido um monopólio
comercial.

De acordo com o economista Antônio Corrêa de Lacerda (2008, p.10) “O pacto
colonial foi um dos elementos básicos constituintes da política econômica
mercantilista. Consistia basicamente no exclusivismo comercial da Metrópole em
relação às suas colônias, subordinando-as por meio de um conjunto de medidas
econômicas e políticas”.

Entre 1573 e 1578, Portugal dividiu o Brasil Colônia em dois governos: o
Governo do Norte, cuja capital era Salvador e o Governo do Sul, cuja capital foi Rio
de Janeiro. Os três objetivos dos colonizadores eram impedir as invasões
estrangeiras no litoral sul, estimular a ocupação do litoral norte e fortalecer o
controle político-administrativo.
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Os negros escravos foram explorados pelos senhores de engenho. Os
escravos foram acorrentados e chicoteados, muitas vezes, até a morte, nos troncos
das senzalas, aos olhos do senhor de engenho e de sua rica família, todos
desfrutando as riquezas do Brasil em sua casa-grande.

Muitos afros-descendentes da mão de obra negra e escrava do Brasil colonial
é hoje representada por uma imensa camada de miseráveis e excluídos da nona
economia do mundo, que sobreviveram em mocambos, quilombos, favelas e
comunidades. A injustiça social com os negros brasileiros é inexplicável e
injustificável num “paraíso tropical”.

Negros, índios e até os brancos não tiveram acesso ao Ensino Superior no
Brasil Colônia até 22 de janeiro de 1808. Para Roger Bastide (1973, p.24-25),
“Portugal, apegado ao espírito do pacto colonial, proibia, (…), a indústria e o
comércio em sua colônia. Só tolerava a escola primária ou o colégio de jesuítas; o
brasileiro que quisesse prosseguir a sua instrução, devia ir a Coimbra”.
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A decadência do ciclo da cana-de-açúcar começou com a concorrência da

produção de açúcar nas Antilhas Holandesas. O “ouro branco” enriqueceu muitos

senhores de engenho do litoral nordestino, mas a competição comercial com os

holandeses, levaram-os aos momentos de declínio econômico. Surgiram também os

quilombos, comunidades de negros livres, o mais famoso foi o Quilombo dos

Palmares, do líder Zumbi.

Roger Bastide (1973, p.52) disse, “(…) o Nordeste permanece culturalmente

conhecido como o Brasil do açúcar, pois sua história, seu gênero de vida, sua

cozinha, sua estrutura social, estão impregnados do odor das canas recém-cortadas

da doçura do açúcar e do perfume da cachaça”.
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Cana-de-açúcar

http://4.bp.blogspot.com/_ndidGrHjEQM/TDdG4c7R9EI/AAAAAAAAC_k/UJt_eQVepkI/s1600/A+cana-+de-a%C3%A7ucar.jpg


Encontrar metais preciosos no Brasil Colônia era o grande sonho dos
portugueses desde o descobrimento, mas este sonho só foi realizado quando os
bandeirantes paulistas encontraram ouro em MG, em 1693.

O fracasso da experiência açucareira na Capitania de São Vicente com a
concorrência das Antilhas Holandesas, foi a causa do início ciclo do ouro, com as
Entradas e Bandeiras no interior do Brasil. Estas consistiam em expedições de
prospecção de ouro e diamante e no apresamento de índios para o tráfico de
escravos. Portugal proibiu a escravidão indígena no Brasil, em 1570, a menos em
caso de “Guerra Justa”.

Portugal desrespeitou os limites definidos pelo Tratado de Tordesilhas (1494)
com a Espanha. Todavia, entre 1580 e 1640 ocorreu a União Ibérica entre Portugal e
Espanha, a nação mais rica do mundo no século XVII, cujo rei era Felipe II. Os
bandeirantes localizaram metais preciosos (ouro) e pedras preciosas (diamantes) no
interior de MG, Mato Grosso e Goiás.
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A economia aurífera teve suas particularidades em relação à economia
açucareira. Primeiramente, o pólo econômico colonial transferiu-se para o Sudeste,
que passou a ser, até hoje, a região mais próspera do Brasil.

O primeiro ouro encontrado em MG era chamado “ouro de aluvião”, ou seja,
o ouro que se encontra nos vales dos rios. Foi achado pela primeira vez no vale do
Rio Doce, em MG, em 1693.

Em 1725, os primeiros diamantes da América foram encontrados em MG, em
Arraial do Tijuco, onde hoje é a cidade de Diamantina. Os caminhos do ouro e do
diamante estavam em MG, no ano de 1705, produziu 1,5 milhão de toneladas de
ouro, crescendo para 10,1 milhões de toneladas em 1739.

Houve um enorme fluxo migratório para a região aurífera, então a Coroa
portuguesa chegou a impor restrições tanto para a saída de Portugal, quanto para o
ingresso no Brasil. As cidades mineiras surgiram no século XVIII como Mariana,
Sabará, Ouro Preto e São João del Rei.
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Segundo o economista Celso Furtado (1999, p.34-35), na nótavel Formação

Econômica do Brasil, a sua obra mais lida e mais citada no mundo, “O ciclo do ouro

constitui um sistema mais ou menos integrado, dentro do qual coube a Portugal a

posição secundária de simples entreposto. Ao Brasil o ouro permitiu financiar uma

grande expansão demográfica, que trouxe alterações fundamentais à estrutura de

sua população, na qual os escravos passaram a constituir minoria e o elemento de

origem europeia, maioria. Para a Inglaterra o ciclo do ouro brasileiro trouxe um forte

estímulo ao desenvolvimento manufatureiro, uma grande flexibilidade à sua

capacidade para importar, e permitiu uma concentração de reservas que fizeram do

sistema bancário inglês, o principal centro financeiro da Europa. A Portugal,

entretanto, a economia do ouro proporcionou apenas uma aparência de riqueza,

repetindo o pequeno reino a experiência da Espanha no século anterior”.
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O crescimento populacional no Brasil colonial foi ocasionado pelas

descobertas de ouro e diamantes pelos bandeirantes como Domingos Jorge Velho,

Fernão Dias e Antônio Raposo Tavares. Nas jazidas diamantíferas os negros

escravos descobriram muitos diamantes.

Segundo Celso Furtado (1999, p.74), “A economia mineira abriu um ciclo

migratório europeu totalmente novo para a colônia. Dadas suas características, a

economia mineira brasileira oferecia possibilidades a pessoas de recursos limitados,

pois não se exploravam grandes minas – como ocorria com a prata no Peru e no

México – e sim o metal de aluvião que se encontrava depositado no fundo dos rios”.
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Ciclo do Ouro



Portugal via o ouro uma grande possibilidade de recuperar a sua economia,

que atravessava, na época, uma grave crise econômica. Por isso, tratou de montar

um grande esquema administrativo para exercer controle e fiscalização do ouro que

circulava no Brasil colonial.

A corrida pelo metal precioso exigiu atenção da Coroa Real portuguesa,

porque muitas pessoas na ambição de enriquecer usavam da criatividade para

burlar o fisco, sonegar impostos nos sucessivos descobrimentos em MG. Segundo

Roberto Simonsen (1977, p.263), “a produção aurífera foi tomando grande

incremento, aumentada também a partir de 1720 a 1726, com a contribuição de

Mato Grosso e Goiás”.
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Barras de ouro
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Em 1703, o Rei de Portugal criou a Intendência das Minas, órgão Real que
tinha a incumbência de distribuir terras para exploração do ouro, fiscalizar e cobrar
impostos. Dentre os impostos pagos à Intendência das Minas estão o Quinto, que
consistia na cobrança de 20% (vinte por cento) do ouro encontrado, a Capitação,
que era o imposto per capita e a Finta, que exigia 30 arrobas do ouro encontrado
(cobrado anualmente da região mineradora) e que chegou a mais de 113 arrobas
anuais.

Portugal proibiu a circulação do ouro em pó ou pepitas, criando as Casas de
Fundição, “que começaram a funcionar em 1º de fevereiro de 1725” (SIMONSEN,
1997, p.277), onde era obrigatório levar todo o ouro para pesagem e fundição em
barras e pagamento de tributos a Fazenda Real. Posteriormente, a Derrama, um
novo imposto cobrado para complementar os impostos atrasados que os
mineradores acumulavam junto à Coroa portuguesa, então surgiu um herói nacional,
Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira (1789).
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A economia aurífera em MG permitia que pequenos investidores arriscassem a
sorte nos garimpos, pois o ouro era extraído em lavras de pequenas dimensões e
pouca profundidade, não exigindo, portanto, grandes inversões de capital. Muito
ouro e os diamantes mais valiosos do mundo eram contrabandeados para Holanda.

Vila Rica foi fundada em 08 de julho de 1711, por bandeirantes, e transformou-
se na cidade de Ouro Preto em 1823. Já em 1750, no auge do ciclo do ouro,
transformou-se na cidade mais populosa da América Latina, com mais de 80 mil
habitantes, repleta de mineradores, tropeiros e escravos, além de portugueses e
estrangeiros. Uma cidade populosa com muitas igrejas e capelas, muitos casarões e
chafarizes, porque a notícia da descoberta de minas de ouro espalhou-se
rapidamente, atraindo para a Capitania de Minas Gerais, principalmente, pessoas de
toda parte do Brasil Colônia, de Portugal e do Velho Mundo.
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Havia duas formas de extração aurífera no Brasil colonial: a lavra e a

faiscação. Faiscação é o nome do lugar onde havia ouro de lavagem, ou seja, um

minerador que não tinha muitos recursos financeiros e escravos que usavam

peneiras chamadas batéias para encontrar ouro em grãos no fundo dela ou nas

margens dos rios.

As lavras eram veios de rochas ou morros onde o ouro era mais abundante e

para explorá-los era necessário muito capital, equipamentos e entre 50 e 100

escravos. Os terrenos das lavras eram distribuídos pela Coroa a proprietários

particulares, de acordo com o número de escravos.
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Os Garimpeiros, de Cândido Portinari



Toneladas de ouro brasileiro (ouro com selo da Coroa portuguesa e ouro
contrabandeado apreendido) foram transferidos para a Inglaterra no século XVIII,
devido ao endividamento português. Portugal era o grande aliado da Inglaterra
desde o século XV. Devido a descoberta de ouro no Brasil, em 1694, em Salvador,
foi fundada a primeira Casa da Moeda.

Isso porque o pequeno reino ibérico, devido ao seu pioneirismo nas grandes
navegações, em busca de novas terras, de ouro e de especiarias rapidamente
conquistou um grande império com suas caravelas e canhões. Contudo, não
possuía condições financeiras suficientes para fazer frente a esse grande
empreendimento colonial. Portanto, começou a captar empréstimos com os
banqueiros ingleses.

Diamantina, em Minas Gerais (MG), será conhecida mundialmente como a
terra dos diamantes, e o contratador mineiro João Fernandes tornou-se o homem
mais rico do mundo no século XVIII.
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Quando da invasão holandesa ao litoral brasileiro (1624, na Bahia, e 1630, em
Pernambuco), Portugal buscou apoio financeiro junto aos ingleses. É por isso que,
no século XVIII, os maiores credores da dívida lusitana eram banqueiros britânicos.
E é por esse motivo que, reconhecidamente, o ouro brasileiro financiou a Revolução
Industrial na Inglaterra, que viria a transformar a face do planeta a partir de 1760.

No século XVIII o Brasil foi responsável por mais de 50% da produção mundial
de ouro. Com o ciclo do ouro o Brasil Colônia mudou a capital de Salvador (1549-
1763), na Bahia, para o Rio de Janeiro (1763-1960), no RJ.

Em 29 de novembro de 1807, fugindo das tropas francesas do Imperador
Napoleão Bonaparte, com o desrespeito ao Bloqueio Continental de 1806, a Coroa
Real portuguesa viajou para sua maior e mais rica colônia. O Bloqueio Continental
foi o fechamento dos portos europeus aos navios britânicos e ao comércio de
produtos ingleses como tecidos.
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Dom João VI, Rei do Reino Unido do Brasil, Portugal e Algavers, entre 1808 e
1821, comandou os destinos da Colônia rica e da Metrópole pobre no Paço Imperial,
localizado na cidade portuária do Rio de Janeiro.

Dom João VI muito longe do cais de Belém, no rio Tejo, se empenhou em
enriquecer a corte portuguesa com muitas barras de ouro e diamantes. Seu governo
foi um dos mais corruptos do Brasil. As cobranças de tributos pela Coroa Real
portuguesa aos colonos, em busca de lucros rápidos e grandes, provocou muitas
ações do Reino de Portugal, que tornou-se um Império, com tantas riquezas em
seus cofres lusitanos, oriundas das vendas de pau-brasil, açúcar, fumo, ouro e
diamantes.

Para Caio Prado Júnior (2000, p.60), em História Econômica do Brasil, “(...)
pelo fins do séc. XVIII, quando a mineração entra no Brasil em processo franco de
decomposição. A decadência da mineração do ouro (que já começa a se fazer sentir
desde meados do século) deriva de várias causas. A principal é o esgotamento das
jazidas”.
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A rainha D. Maria I, o Príncipe Regente D. João, Carlota Joaquina e oito filhos,
além de 15 mil portugueses chegaram em 56 navios, primeiro em Salvador
(22/01/1808), onde D. João fez a abertura dos portos (28/02) as embarcações
estrangeiras (o imposto de importação de produtos ingleses era de apenas 15%), e
a primeira faculdade, e depois no Rio de Janeiro (08/03), onde D. João fundou o
primeiro banco, o Banco do Brasil, em 1812. Coroado em 1815, D. João VI, criou
também a Imprensa Régia, a Academia Real de Belas-Artes, o Museu Real, o
Jardim Botânico e a Real Biblioteca (hoje, a Biblioteca Nacional é a sétima maior
biblioteca do mundo).

Em 29 de outubro de 1810 foi oficialmente fundada a Real Biblioteca, no
entanto, só foi aberta ao público em 1814. Em 26 de abril de 1821, treze anos
depois, a Família Real regressou a Portugal, então D. João VI e cerca de 4.000
portugueses levaram de volta grande parte dos livros para terras lusitanas, além de
muito ouro e diamantes.
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O Príncipe Regente Dom Pedro ficou no Brasil Colônia e em 07 de setembro
de 1822, às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, proclamou o famoso grito do
Ipiranga: “Independência ou Morte”, ou seja, o grito de Independência de Portugal. O
Brasil finalmente independente e rumo ao grande destino econômico (em 2014, o
Brasil será 9,8 vezes mais rico do que Portugal) e dos possíveis caminhos do fim da
escravidão africana.

Na vastidão das terras brasileiras, o riquíssimo comércio de tráfico de escravos
da África só foi proibido em 04 de setembro de 1850, com a promulgação da Lei
Eusébio de Queirós.

Caio Prado Júnior (2000, p.63) disse, “A decadência da mineração dos
diamantes, que é mais ou menos paralela à do ouro, tem também causas
semelhantes. Veio agravá-la um fator: a depreciação das pedras, devido ao seu
grande afluxo no mercado europeu”. A queda do preço do ouro e do diamante no
mercado internacional, devido o aumento da oferta, provocou o fim do ciclo do ouro
no Brasil colonial.
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Independência ou Morte, de Pedro Américo

3. Economia Brasileira Agroexportadora
(1822-1930)



Após 322 anos de colonização portuguesa, o Brasil independente
politicamente, busca avançar economicamente. É importante analisar a evolução da
economia brasileira que chegará e passará a Primeira Guerra Mundial (1914-1918)
como uma economia predominante agrícola até a falência da economia
agroexporatadora brasileira a partir de 1930.

O Brasil Imperial pagou uma indenização de dois milhões de libras
esterlinas a Portugal pela sua independência política, então surgiu a dívida externa,
logo, a dependência econômica com a Inglaterra.

A primeira nação a reconhecer o Brasil independente de Portugal foram os
EUA, em maio de 1824. Os grandes produtores de café provocaram o surgimento
das estradas de ferrovias, que desejavam unir o Brasil Imperial e transportar as suas
riquezas, sobretudo, o café. Assim, nasceu a Estrada de Ferro Mauá, a primeira do
Brasil, inaugurada pelo imperador D. Pedro II em 30 de abril de 1854, com 14 km, era
os primeiros surtos industriais.
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Para o ex-caxeiro Irineu Evangelista de Sousa, o Barão de Mauá, e
posteriormente, Visconde de Mauá, o homem mais rico do Brasil Imperial,
“precisamos trabalhar muito pelo progresso do Brasil”. Mauá investiu muito dinheiro
na abertura de indústrias navais, de bancos privados, das primeiras ferrovias
brasileiras, dos primeiros postes de iluminação elétrica da linda cidade de São
Sebastião do Rio de Janeiro, além de bondes.

Mauá foi um dos maiores empreendedores do Brasil. Mauá na economia
brasileira agroexportadora, após a sua primeira viagem a Inglaterra, em 1840,
conhece pessoalmente as riquezas geradas pela Revolução Industrial e a
importância dos pensamentos do economista escocês Adam Smith (1723-1790), o
Pai da Economia e do Liberalismo Econômico.

Mauá decide migrar o seu valioso capital do setor terciário, comércio, para o
setor secundário, indústria. Com as ações ordinárias do Banco do Brasil ele
especulou e tornou-se um rico industrial, que comprava negros escravos para torná-
los trabalhadores assalariados em suas fábricas.

86

3. ECONOMIA BRASILEIRA 

AGROEXPORTADORA 



São 108 anos de análises da economia brasileira agroexportadora (1822-
1930), a partir do ciclo do café e do ciclo da borracha.

A evolução econômica do Brasil chega pela primeira vez na Região Norte, a
maior e menos populosa do País. Os milhares de cortes nas seringueiras para a
extração do látex, uma seiva branca e leitosa, na Floresta Amzônica, foi muito
importante para a economia brasileira. Ocorreu uma grande exploração econômica da
borracha, a partir de 1863, devido a matéria prima abundante, a mão de obra
abundante e barata, o transporte ferroviário e marítimo barato e, sobretudo, o
mercado.

Segundo Argemiro Brum (2000, p.129), “O Brasil foi a mais rica Colônia do
mundo no passado e hoje é o país tropical mais desenvolvido. Somos o único país de
dimensões continentais no mundo onde todos os habitantes se entendem falando a
mesma língua. Transplantou plantas para outras terras e introduziu outras, como a
cana-de-açúcar e o café, que se tornaram importantes riquezas econômicas”.
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O ciclo do café mudou a História Econômica do Brasil no século XIX. O
plantio de cafezais na Região Sudeste foi a principal atividade agrícola, sobretudo
devido à grande e fértil área de cultivo, o que permitia ao País controlar quase toda a
oferta de café no mercado mundial, regulando assim os preços internacionais, e
obtendo grandes lucros. A economia cafeeira produziu 5,2 milhões de sacas em 1886
crescendo para 11,4 milhões em 1896.

O café da terra roxa foi o principal produto das exportações brasileiras, a
frente do açúcar, cacau, algodão, borracha, couros, tabaco e erva-mate. De acordo
com o Professor Cyro Rezende (1999, p.16), “A produção cafeeira foi o motor da
economia brasileira entre 1840-1930, sendo responsável direta pela implantação da
rede ferroviária comercial do país, pela viabilização de uma base industrial centrada
na produção de bens de consumo no Estado de São Paulo, a partir das duas últimas
décadas do século XIX, e pela modernização do sistema portuário nacional e de
alguns centros urbanos, especialmente as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro”.
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O café foi introduzido no Brasil em 1727, quando as primeiras tentativas do
cultivo da planta ocorreram no Pará, na Região Norte. Mas o vegetal não se adaptou
à umidade da Amazônia, a região mais cobiçada do planeta, e essas tentativas
redundaram em fracasso. Somente em 1770, chegou à Região Sudeste, mais
precisamente no interior de MG e nas encostas dos morros da cidade do Rio de
Janeiro. O consumo da bebida pelas cortes europeias já era um hábito, de forma
que, com a vinda da Família Real de Portugal ao Brasil, fugindo das tropas
francesas, já havia um mercado consumidor em potencial.

O café no Brasil começou com o contrabando de grãos da Guiana Francesa,
território francês na América do Sul. Quem introduziu o cultivo no País foi o
sargento-mor Francisco de Melo Palheta, um militar luso-brasileiro. Dom João VI em
represália a França de Napoleão Bonaparte, invade a Guiana Francesa, em 1809, e
foi totalmente dominada em 1812.
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A maior parte do ciclo do café ocorreu entre os anos de 1800 e 1930. Nota-se

a importância do produto pela quantidade de tempo que predominou na economia

brasileira. Tudo se inicia quando a economia cafeeira concentrada na região do Vale

do Paraíba começa a impulsionar a economia em um momento em que o grão

estava em alta cotação na Europa e o consumo crescente de café em cidades como

Paris.

Compreendido entre os Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo (SP), o Vale

do Paraíba tinha ótimas condições geográficas como regularidade de chuvas e clima

adequado para o cultivo do café. O Vale do Paraíba é formado, no lado paulista, por

São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba, Guaratinguetá,

Cruzeiro e Lorena. Após a concentração inicial do ciclo do café naquela região

paulista, o grão também foi cultivado nas zonas de terra roxa do interior do Paraná.

A cidade paranaense de Londrina tornou-se a capital do café.
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Conforme Fabio Giambiagi (2011, p.33), “Durante muito tempo o café foi

sinômino de Brasil e o Brasil de café. Após a forte expansão do plantio e das

exportações no período imperial (1822-1889), a preeminência do café na economia

e sociedade do Brasil se acentuaria ainda mais durante a Primeira República (1889-

1930). Já a perda de importância relativa do setor coincide com o processo de

industrialização brasileira, que ganha força no pós-Segunda Guerra. Ainda assim, os

primeiros 10 anos após o final do conflito foram de escassez do produto no mercado

internacional, à medida que aumentava a demanda europeia e que fatores

climáticos reduziam a oferta mundial”. Em 1830, o Brasil era o país do café, o maior

produtor do mundo.
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Na época da expansão do ciclo do café, a vantagem do Brasil era possuir a
maior parte da oferta do produto para o mundo, controlando os preços e decidindo
de que forma iria atuar na economia internacional. Ocorre a troca o trabalho escravo
pela mão de obra dos imigrantes europeus (cerca de 3,5 milhões de pessoas entre
1870 e 1928). O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, em 13 de
maio de 1888, com a Princesa Isabel, através da Lei nº 3.353, a Lei Áurea. Estima-
se em cinco milhões de negros escravos, sobretudo bantos e sudaneses. O Brasil
foi o maior entreposto de escravos africanos das Américas.

Apesar disso, o crescimento da economia brasileira dependia
fundamentalmente do café. Em 15 de novembro de 1889, o marechal Deodoro da
Fonseca proclama a República no Rio de Janeiro e pôs ao fim o reinado de D. Pedro
II, com quase toda família viaja de navio para Paris.

No final do século XIX, o Brasil participava com cerca de 70% da exportação
mundial de café, o ouro verde.

92

3.1. O CICLO DO CAFÉ



A Crise de 1929, nos EUA, provocou a queda do preço da saca de café no
mercado internacional. Se os preços já tendiam a cair, a crise econômica fez com
que a demanda internacional pelo produto diminuísse ainda mais, o que forçou a
queda dos preços com maior rapidez. O governo brasileiro não encontrava nenhuma
solução para absorver os estoques, o que causou uma decadência na economia
cafeeira da época.

Após a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, o governo estudou
diversas medidas a serem tomadas para evitar que os produtores de café ficassem
vulneráveis. Com o Governo Vargas em 03 de novembro de 1930, o Estado
começava a ter papel fundamental na economia brasileira, predominando o
pensamento desenvolvimentista-nacionalista.

A Grande Depressão provocou a forte queda das exportações da maior
riqueza do Brasil, o café, nas estradas ferroviárias de SP para o Porto de Santos, e
de lá para o país mais rico do mundo, os EUA.
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Segundo Caio Prado Júnior, entre 1808 e 1850, na “Era do Liberalismo”,

ocorreu uma transformação profunda do capitalismo comercial para o capitalismo

industrial no Brasil. Prado Júnior (2000, p.160) revelou que, “Os Estados Unidos,

grandes consumidores de café, voltar-se-ão por isso logo, de preferência, para

novos produtores mais livres da dominação britânica. Em particular o Brasil,

favorecido além do mais, com relação a eles, pela sua posição geográfica. A

produção brasileira de café encontrará nos Estados Unidos um de seus principais

mercados; em meados do século XVIII, quando o café se torna o grande artigo da

exportação brasileira, aquele país absorverá mais de 50% dela. E esta porcentagem

ainda crescerá com o tempo”.

94

3.1. O CICLO DO CAFÉ

Café, de Cândido Portinari



Conforme Caio Prado Júnior (2000, p.167), “A lavoura do café marca na

evolução econômica do Brasil um período bem caracterizado. Durante três quartos

do século concentra-se nela quase toda a riqueza do país; e mesmo em termos

absolutos ela é notável: o Brasil é o grande produtor mundial, com um quase

monopólio de um gênero que tomará o primeiro lugar entre os produtos primários no

comércio internacional. (...) O café deu origem, cronologicamente, à última das três

grandes aristocracias do país; depois dos senhores de engenho e dos grandes

mineradores, os fazendeiros de café se tornam a elite social brasileira”.

Entre 1931 e 1944, no Brasil, foram 4,7 milhões de toneladas de café

destruídos dos 17,4 milhões de toneladas de café produzidos, ou seja, 27% do café

produzido foi destruído no período de 14 anos, devido a queda do preço da saca do

café com as consequências da Grande Depressão dos anos 30. Os barões do café

serão os novos donos de fábricas.
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De acordo com Roger Bastide (1973, p.128), “(...) a história, no Brasil, está
sempre estreitamente ligada à economia. O açúcar revelou-nos o século XVII; o
ouro, o século XVIII. O café confunde-se com a história do século XIX e com o início
do século XX”. Agora é o ciclo da borracha, um momento importante da História
Econômica do Brasil, relacionado com a extração de látex e comercialização da
borracha. Teve o seu apogeu na Região Norte e proporcionou a riqueza, as
transformações culturais e sociais, e grande impulso ao crescimento de Manaus,
Belém e Porto Velho.

De acordo com Celso Furtado (1999, p.130), “(…) a rapidez com crescia a
procura de borracha nos países industrializados, a fins do século XIX, exigia uma
solução a curto prazo. A evolução da economia mundial da borracha desdobrou-se
assim em duas etapas: durante a primeira encontrou-se uma solução de emergência
para o problema da oferta do produto extrativo; a segunda se caracterizava pela
produção organizada em bases racionais (…)”.
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Em 1903 foi criado o Território Federal do Acre, atual Estado do Acre, cuja área

foi adquirida da Bolívia, por meio da compra no valor de 2 milhões de libras

esterlinas, região repleta de seringueiras.

O ciclo da borracha viveu seu auge entre 1879 e 1912, tendo depois

experimentado uma sobrevida entre 1942 e 1945, durante a Segunda Guerra

Mundial (1939-1945). A borracha era usada nos pneus das bicicletas e dos carros. O

Brasil, em junho de 1907, começou construiu a ferrovia Madeira-Mamoré, com 366

km, que transportava a borracha, mas que provocou a morte de mais de 7 mil

trabalhadores, pela fome e sobretudo, pela malária.
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Em 30 de setembro de 1927, surgiu no Pará, o projeto Fordlândia, às margens

do Rio Tapajós. O capitalista americano Henry Ford (o homem mais rico do mundo e

pioneiro na linha de montagem em série, na produção em massa de automóveis, em

menos tempo e a um menor custo) tinha a intenção de usar Fordlândia para

abastecer sua empresa automobilística de látex necessário a confecção

de pneus para seus automóveis, então dependentes da borracha produzida

na Malásia, na Ásia, na época colônia britânica, e sobretudo com o monopólio do

produto.
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Sem nunca ter visitado o Brasil, Henry Ford investiu US$ 30 milhões na

produção de borracha para os pneus de milhões de carros Ford nos EUA
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O ciclo da borracha no Brasil viveu seu auge entre 1879 e 1912, quinze anos

antes da compra de mais de um milhão de hectares, no Estado do Pará, por Henry

Ford, para construir a Fordlândia, mas entrou em declínio o ciclo em 1913, depois

que os britânicos, em 1876, levaram clandestinamente 70.000 sementes de

seringueira da Amazônia brasileira (hevea brasiliensis) para o Sudeste da Ásia,

sobretudo na Malásia, e começaram a produzir látex com maior eficiência e

produtividade devido às melhores condições do solo.

Em 23 de dezembro de 1945, com o surgimento da borracha sintética, feita

com derivados de petróleo, Fordlândia já não havia mais razão de existir e foi

cancelado pelo presidente da Ford Motor Company, Henry Ford II e, posteriosmente,

abandonado pelo governo brasileiro. Os carros Ford não utilizariam mais a borracha

produzida na própria Floresta Amazônica, a maior floresta tropical do mundo.
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Na primeira década do século XX, o Brasil tornou-se o maior produtor e

exportador mundial de borracha. Em 1910, por exemplo, chegou a exportar,

aproximadamente, 40 mil toneladas do produto.

Este crescimento econômico foi acompanhado de significativo

desenvolvimento urbano. Muitas cidades surgiram e outras se desenvolveram como,

por exemplo, Manaus. O comércio interno aumentou significativamente e a renda

dos habitantes melhorou bastante.

Na década de 1910, empresários holandeses e ingleses entraram no lucrativo

mercado mundial de borracha. Passaram a produzir, em larga escala e custos

baixos, o produto na Ásia (Indonésia e sobretudo, Malásia). A concorrência fez com

que, no começo da década de 1920, a exportação da borracha brasileira caísse

significativamente.

Em 1945, era o fim do ciclo da borracha no Brasil. Era o início do capitalismo

financeiro no mundo, com a descolonização na África e Ásia.
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O Brasil exportou toneladas de borracha, principalmente para as fábricas de
automóveis norte-americanas. As principais regiões produtoras de borracha eram os
Estados do Pará e Amazonas, utilizando a extração do látex das seringueiras, que
havia em abundância na Amazônia.

Esta rápida expansão da produção de borracha atraiu grande quantidade de
trabalhadores para o Norte, principalmente, nordestinos que fugiam da seca e
estavam em busca de emprego e melhores condições de vida. Estima-se em mais
de 300 mil nordestinos, trabalhando 18 horas por dia, na luta pela sobrevivência.

O ciclo da borracha foi último dos cinco ciclos econômicos da economia
brasileira. A borracha foi o “ouro branco da Amazônia” e o Brasil foi o maior produtor
e exportador de borracha do mundo. Hoje, a produção de borracha é utilizada na
fabricação de pneus, autopeças, solados de calçados, luvas cirúrgicas, tubos
cirúrgicos, preservativos, etc.
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Presidente Getúlio Vargas inaugurou a CSN, em Volta Redonda, em 1941.
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A industrialização surge forte na Era Vargas (1930-1945) e durante a
Segunda Guerra Mundial, um conflito militar global que começou em 1 de setembro
de 1939, com a invasão da Alemanha nazista a Polônia, e terminou em 2 de
setembro de 1945, com a rendição do Japão aos EUA, após a explosão de duas
bombas atômicas, a primeira bomba atômica em Hiroshima, em 06 de agosto e a
outra em Nagasaki, em 09 de agosto, que mataram mais de 250 mil japoneses nas
duas cidades japonesas.

São 64 anos de análises da economia brasileira industrial (1930-1994). A
industrialização no Brasil começou nos anos 30 com o processo de substituição de
importações e intensificou-se a partir de 1941, quando Getúlio Vargas inaugura a
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). “Embora a CSN só pudesse começar a
operar em 1946” (REZENDE, 1999, p.37). Três anos do pós-Guerra, exatamente, em
1948, o número de fábricas do setor têxtil, na indústria algodoeira, era de 409
unidades, com 224.252 operários.
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O gaúcho Getúlio Vargas foi o maior presidente do Brasil e continua a ser a

maior referência para entender os desafios do País nos dias de hoje. Com a morte

do presidente da Parahyba, João Pessoa, Getúlio Vargas foi líder da Revolução 30

que mudou o Brasil, tomou a cadeira da presidência da República, mas deposto em

1945 pelos militares, e depois foi eleito diretamente em 1950, e liderou o Brasil até o

seu suicídio em 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete (hoje, Museu da

República), no Rio de Janeiro, após uma grave crise política, liderada por Carlos

Lacerda, deputado federal pelo então Estado da Guanabara.

O Pai dos Pobres escolheu o comunismo como o inimigo número 1 do seu

governo. Como presidente implantou o Ministério do Trabalho e a CSN em 1941, a

Companhia Vale do Rio Doce em 1942, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

em 1º de Maio de 1943, o BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico)

em 1952, e sobretudo, a Petrobras em 1953.
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O médico pernambucano Josué de Castro foi fundamental na luta pelo salário
mínimo no Brasil, ele publicou um estudo intitulado A Questão do Salário Mínimo
que defendia uma nova forma de remuneração salarial para os trabalhadores
brasileiros e participou ativamente nos movimentos em prol do estabelecimento do
salário mínimo, que passou a vigorar por Decreto-Lei nº 2.162 do presidente Getúlio
Vargas em 01 de maio de 1940.

O geógrafo e sociólogo brasileiro Josué de Castro é o autor de dois livros
clássicos Geografia da Fome em 1946 e Geopolítica da Fome em 1951, e é
“símbolo da luta contra as desigualdades que se arrastam há séculos no país”
(MENEZES, 2004).

A fome no Brasil foi dividida em duas por Josué de Castro: a fome endêmica,
ou seja, a fome permanente, e a fome epidêmica, isto é, a fome provocada por
surtos. O Nordeste Açucareiro era uma área de fome endêmica e o Sertão
Nordestino era uma área de fome epidêmica.
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Com os poderes concentrados nas mãos do Governo Federal, o Estado
passou a intervir diretamente na economia do Brasil, assumindo o papel de “agente
industrializador”. Isso porque, no tocante à produção de bens de capital, o parque
industrial brasileiro era incipiente, fazendo com que o País fosse altamente
dependente de produtos importados antes de 1930.

De acordo com o economista político Luiz Carlos Bresser-Pereira (1998, p.19),
“(...) a economia brasileira é uma economia subdesenvolvida, mas que já deixou de
ser primário-exportadora e tornou-se industrializada. (...) é uma economia
subdesenvolvida industrializada”.

Destacamos na Histórica Econômica do Brasil, que durante o Estado Novo
(1937-1945) do presidente Getúlio Vargas, não ocorreu nenhum plano econômico.
Outro fato histórico da economia brasileira industrial neste período, foi que o algodão
brasileiro foi exportado em grandes quantidades para Alemanha nazista.
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O presidente Getúlio Vargas com o presidente Franklin

Roosevelt no Rio de Janeiro em 1936

Nos anos trinta, do século XX, em meio à voga de regimes políticos

autoritários na Europa, o Brasil também viveu sua primeira experiência autoritária,

com a ditadura de Getúlio Vargas. Durante a Segunda Guerra Mundial o Brasil foi

um dos aliados dos EUA e grande fornecedor de alimentos e de borracha, mas só

em agosto de 1942, declarou guerra à Alemanha nazista e a Itália facista. Mas a

Força Expedicionária Brasileira (FEB) só atua no sul da Itália em julho de 1944,

quase dois anos após a declaração de guerra.
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Para reverter esse quadro e percebendo que naquele momento não havia no

Brasil grupos empresariais com capitais suficientes, o Estado assumiu para si essa

tarefa. É quando surge a Fábrica Nacional de Motores (FNM) e a CSN.

A CSN é a maior indústria siderúrgica do Brasil e da América Latina, e uma das

maiores do mundo. Sua usina situa-se na cidade de Volta Redonda, no médio

Paraíba, no sul do RJ. A CSN foi fundada em 09 de abril de 1941 pelo presidente

Vargas. Após 52 anos, foi privatizada em abril de 1993, no Governo do presidente

mineiro Itamar Franco.

De acordo com Cyro Rezende (1999, p.44), “O Brasil de 1945 apresentava-se

não mais como agroexportador, mas ainda não plenamente industrializado”. O

presidente Vargas criou, em maio de 1931, o Conselho Nacional do Café (CNC) e

em fevereiro de 1933, o Departamento Nacional do Café (DNC).
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Entre 1930 e 1964, no Brasil, a forma assumida pela industrialização foi o

processo de substituição de importações. A característica principal deste processo é

o surgimento da industrialização fechada, voltada para o atendimento do mercado

interno e dependente das medidas que protegem a indústria brasileira como a

desvalorização cambial e as tarifas aduaneiras.

Jayr Figueiredo de Oliveira (2006, p.59) ressaltou: “A industrialização

substitutiva, até o começo dos anos 1960, (…) foi amplamente apoiada por setores

majoritários das classes sociais urbanas (burguesia nacional, camadas médias e

operariado). Por conta disso, a industrialização por substituição de importações

confundiu-se por três décadas com um projeto nacional, projeto esse que criou uma

certa esperança no sentido de o país sobrepor-se ao seu secular atraso econômico

e de criar uma sociedade mais próspera e democrática”.
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O processo de substituição de importações é um processo econômico que leva
ao aumento da produção interna de um país e a diminuição das suas importações. É
geralmente obtido por controle dos impostos de importação e pela taxa de câmbio
apreciada.

O Brasil deu um grande passo na industrialização, com o processo de
substituição de importações, voltado majoritariamente para o atendimento do
mercado interno, amplamente amparado pelas multinacionais que se instalavam no
País, mas perdeu progressivamente o fôlego a partir de 1964.

Segundo a economista e Professora Emérita da UFRJ, Maria da Conceição
Tavares (2011, p.72), “(…) a dinâmica do processo de desenvolvimento pela via de
substituição de importações pode atribuir-se, em síntese, a uma série de respostas
aos sucessivos desafios colocados pelo estrangulamento do setor externo, através
dos quais a economia vai-se tornando quantitativamente menos dependente do
exterior e mudando qualitativamente a natureza dessa dependência”.
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No livro Economia para Administradores, o Professor Jayr F. de Oliveira
(2006, p.59), enfatizou: “As políticas substitutivas de importação encetadas pelo
Estado brasileiro, entre 1930 e 1964, alcançaram inegáveis sucessos econômicos do
ponto de vista da acumulação capitalista. A taxa de crescimento do Produto no pós-
guerra (1946-1964) foi de aproximadamente 7% ao ano, sendo o setor industrial o
carro chefe desse processo”.

O processo de substituição de importações não retirou o Brasil da enorme
lista de países subdesenvolvidos. Um país subdesenvolvido apresenta elevada
desigualdade social e as riquezas se concentram nas mãos de poucos.

Para o Professor Emérito da FGV, Bresser-Pereira (1998, p.25), “A economia
brasileira é subdesenvolvida e dependente. Subdesenvolvimento significa,
fundamentalmente, baixa produtividade do trabalho. (…) O subdesenvolvimento é
sempre acompanhado por pobreza, senão miséria, fome, subnutrição, más condições
de saúde, por analfabetismo e baixa qualificação técnica dos trabalhadores”.
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É preciso ressaltar que em 05 de outubro de 1942, o então presidente
Getúlio Vargas determinou a primeira mudança do nome da moeda brasileira. O real
de Portugal (réis no Brasil), em vigor desde o período colonial, seria substituído por
cruzeiro. Em 1 de novembro de 1942, mil réis passaram a valer um cruzeiro, sendo o
primeiro corte de três zeros na História Monetária do Brasil. Surge também o
centavo.

A primeira sugestão do nome Cruzeiro para a moeda no Brasil, foi feita pelo
economista Carlos Inglês de Sousa em novembro de 1926, no seu livro Restauração
da Moeda no Brasil, onde retomava sua preconização para a melhoria da moeda, já
exposta em 1924 no seu outro livro A Anarquia Monetária e suas Consequências.

O cruzeiro ajudou o Brasil do presidente Vargas abrir as portas da
industrialização no País, e sobretudo, no Sudeste. A Grande Depressão dos anos 30
possibilitou o início do processo de substituição de importações.
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A Crise de 1929 e a crise da superprodução cafeeira no mesmo ano
contribuíram muito para início da economia brasileira industrial. A queima dos
estoques de café nos anos de 1930 provocou o processo de substituição de
importações, desenvolvendo a produção de bens de consumo, intermediários e de
capital, além de resolver os problemas de dependência de capitais externos. O Brasil
se recuperou economicamente a partir de 1932 e passou a dinamizar sua economia
produzindo produtos industrializados, que antes eram importados dos países mais
avançados do planeta.

Os principais motivos da exaustão do processo de substituição de
importações na economia brasileira foram os seguintes: i) Anacrônica estrutura
fundiária herdada do período colonial, que colocava enormes contingentes
populacionais à margem da posse da terra; ii) Imitação dos padrões de consumo
americano; iii) Dependência tecnológica; iv) Introdução de empresas multinacionais;
v) Necessidade de moeda conversível para importações; e vi) Perda de dinamismo
do próprio modelo.
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Para Bresser-Pereira (1998, p.41), “A industrialização acelerou-se a partir
de 1930, transformando o período 1930-1960 em nossa revolução industrial
substitutiva de importações”. Bresser-Pereira (1998, p.51) evidencia, “A verdadeira
industrialização brasileira só ocorre a partir de 1930. Conforme demonstrou Celso
Furtado, o grande impulso industrial brasileiro nessa época deveu-se a dois fatores:
(1) à elevação dos preços dos produtos importados; (2) à manutenção da demanda
agregada interna em termos keynesianos graças às compras, pelo Estado, de café
para ser estocado e depois queimado”. O ítalo-brasileiro Francesco Matarazzo torna-
se o 5º homem mais rico do mundo, sendo proprietário de 365 fábricas no Brasil até
1937.

Para Oliveira (2006, p.63-64), “Os impasses relacionados à exaustão do
Modelo de Substituição de Importações, assim como as possíveis alternativas de
superação, levaram à grande instabilidade política e social nos primeiros anos da
década de 1960. A solução final foi determinada pela força, quando certos grupos
deram um golpe militar, a 1º de abril de 1964”.
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Para o Professor Nelson Piletti no livro História do Brasil (1999, p.249) “A
crise do café continou durante o período de Vargas, com a superprodução
provocando a queda dos preços. Milhões de sacas foram queimadas na tentativa de
restabelecer o equilíbrio entre a oferta e a procura. Além disso, a concorrência de
outros produtores de café, cujas exportações cresceram constantemente enquanto
as do Brasil estacionaram, também contribui para diminuir a importação do produto
na economia nacional”.

Com a queda do café brasileiro a nível internacional, subiu os
investimentos privados e sobretudo, investimentos públicos no processo de
substituição de importações, através de novas indústrias, com atividades produtivas
voltadas para o mercado interno. Segundo o ex-ministro da Fazenda, o economista
Maílson da Nóbrega (2005, p.157), “É preciso, pois, preservar o Estado de Direito e
construir instituições de defesa da concorrência. Em resumo, não há capitalismo
sem a presença do governo”.
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PLANO ECONÔMICO DATA PRESIDENTE

Plano SALTE 13/05/1947 Eurico Gaspar Dutra

Plano de Metas 01/02/1956 Juscelino Kubitschek

Plano Trienal 28/12/1962 João Goulart

PAEG 20/11/1964 Castello Branco

PED 10/06/1968 Costa e Silva

I PND 04/11/1971 Emílio Médici

II PND 10/09/1974 Ernesto Geisel

III PND 31/03/1980 João Figueiredo

Plano Cruzado 28/02/1986 José Sarney

Plano Cruzado II 21/11/1986 José Sarney

Plano Bresser 15/06/1987 José Sarney

Plano Verão 16/01/1989 José Sarney

Plano Collor 16/03/1990 Fernando Collor

Plano Collor II 01/02/1991 Fernando Collor

Plano Real 01/07/1994 Itamar Franco
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Em 17 de janeiro de 1890, Deodoro da Fonseca lançou o primeio plano
econômico da República dos Estados Unidos do Brasil. O Encilhamento do primeiro
ministro da Fazenda na República, Ruy Barbosa, eram créditos livres aos
investimentos industriais garantidos pelas emissões monetárias, que gerou uma
especulação financeira, ao invés de estimular a industrialização. O pensamento
papelista de Ruy Barbosa estava afinado com o pensamento heterodoxo. Ocorre
uma depreciação cambial em 1891.

Analisaremos o que aconteceu no Brasil entre 1947 e 1994, ou seja, 47
anos, e como a sociedade brasileira reagiu às mudanças de nove moedas (réis,
cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro real e
real) e de 15 planos econômicos (Plano SALTE, Plano de Metas, Plano Trienal,
PAEG, PED, I PND, II PND, III PND, Plano Cruzado, Plano Cruzado II, Plano Bresser,
Plano Verão, Plano Collor, Plano Collor II e Plano Real). Iremos iniciar as análises a
partir do Plano SALTE (1947) até o Plano Real (1994).
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Para Bresser-Pereira (1998, p.147-142), “No Brasil, o planejamento
econômico vem sendo praticado desde os anos 40, mas o primeiro plano econômico
que realmente foi implementado com êxito foi o Plano de Metas do presidente
Juscelino Kubitschek. O Plano Trienal, elaborado (por Celso Furtado) no Governo
João Goulart, não teve condições políticas para ser aplicado, dada a crise que o país
atravessava. O PAEG, 1964-1966, elaborado por Roberto Campos após o Golpe de
1964, serviu de instrumento para uma política econômica relativamente ortodoxa e
para um grande arrocho salarial, mas serviu também de base para algumas reformas
econômicas importantes que os governos anteriores não tinham tido condições
políticas de implementar: a reforma bancária e a criação do Banco Central, a reforma
do mercado de capitais, a criação do FGTS (...). O primeiro Plano Nacional de
Desenvolvimento (PND), 1970-1974, elaborado pelo ministro do Planejamento Reis
Veloso, coincidiu com a expansão cíclica, deu ênfase à indústria de bens de consumo
duráveis (...)”.
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O Brasil, segundo a Casa da Moeda do Brasil, teve nove moedas:

Réis (R$) de 08/03/1694 a 30/10/1942.

Cruzeiro (Cr$) vigente de 1/11/1942 a 12/2/1967.

Cruzeiro Novo (NCr$) vigente de 13/2/1967 a 14/5/1970.

Cruzeiro (Cr$) vigente de 15/5/1970 a 27/2/1986.

Cruzado (Cz$) vigente de 28/2/1986 a 15/1/1989.

Cruzado Novo (NCz$) vigente de 16/1/1989 a 15/3/1990.

Cruzeiro (Cr$) vigente de 16/3/1990 a 31/7/1993.

Cruzeiro Real (CR$) vigente de 1/8/1993 a 30/6/1994.

Real (R$) vigente de 1/7/1994 até os dias atuais.

4.2. OS PLANOS 

ECONÔMICOS
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PLANO ECONÔMICO ANO PRESIDENTE

PLANO SALTE 1947 Eurico Gaspar Dutra

PLANO DE METAS 1956 Juscelino Kubistchek

PLANO TRIENAL 1962 João Goulart
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JK planejando Brasília no Plano de Metas. Jango assinando o Plano Trienal.

4.2.1. OS PLANOS ECONÔMICOS 

DURANTE OS ANOS POPULISTAS

http://3.bp.blogspot.com/-zTCqPfnFN6M/TZKc94iQx5I/AAAAAAAAACc/qJDeeyA8x20/s1600/JK2.jpg
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/o-planto-trienal-as-tensoes-governo-joao-goulart.htm&ei=uISVVd_LLoTYggT966pg&bvm=bv.96952980,d.eXY&psig=AFQjCNG3_dHrZlZo5AwN0CAReT5GCspd9g&ust=1435948550906052


PLANO SALTE

Juscelino Kubistchek João Goulart
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Eurico Dutra Getúlio Vargas

4.2.1. OS PLANOS ECONÔMICOS 

DURANTE OS ANOS POPULISTAS

PLANO DE METAS PLANO TRIENAL
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Procurando combater a inflação, o presidente matogrossense Eurico Gaspar

Dutra buscou coordenar os gastos públicos com o Plano SALTE. Investimentos

governamentais em Saúde, Alimentação, Transporte e Energia nos Estados Unidos do

Brasil.

Dutra construiu a rodovia federal ligando São Paulo ao Rio de Janeiro, as

duas maiores cidades do País, a BR-02 (depois BR-116), a Rodovia presidente Dutra

ou Via Dutra, que será o maior corredor de indústrias do Brasil.
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Via Dutra foi inaugurada em 19 de janeiro de 1951 pelo

presidente da República, o general Eurico Gaspar Dutra



Wener Baer revelou em Economia Brasileira (1996, p.75), “A primeira

tentativa do período posterior à guerra ocorreu com a introdução do plano SALTE (o

nome é um acrônimo contendo as iniciais de saúde, alimentação, transporte e

energia). Não se tratava de um plano econômico completo, mas de um programa de

gastos públicos nesses quatro campos de cinco anos de duração (…)”.

Durante o Governo Dutra (1946-1951) para melhorar as condições de vida

da população, foi iniciada a construção da Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso, no Rio

São Francisco, no Nordeste, em 1948, e concluída em 1954.
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Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso
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Quadro 3. O Resumo Financeiro do Plano SALTE – 1949-1953

Setores Cr$ milhões Participação

Saúde 2.601 13,84%

Alimentação 2.720 14,46%

Transportes 9.655 51,36%

Energia 2.245 11,94%

Fundo Rotativo 800 4,26%

Fundo de Reserva 779 4,14%

Total 18.800 100%

Fonte: IBGE. 



O Plano SALTE não alcançou as metas esperadas, em razão da
implementação fragmentária das atividades econômicas em cada área concebida
como prioritária o que comprometeu suas potencialidades. O Plano SALTE deveria
durar cinco anos, mas seria interrompido apenas um ano após lançado, por falta de
recursos públicos. Foi um verdadeiro fracasso econômico e aumentou a crise
econômica no Brasil, em plena Guerra Fria.

No Governo Gaspar Dutra, os Estados Unidos do Brasil alinhou-se com os
EUA, líder dos países do Primeiro Mundo, e rompeu relações diplomáticas com a
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), líder dos países do Segundo
Mundo, além de declarar ilegal o Partido Comunista do Brasil (PCB). O Brasil, na
época, era um país subdesenvolvido que fazia parte do numeroso grupo dos países
do Terceiro Mundo como Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Venezuela, México,
Índia, China, Coreia do Sul, Singapura, Irã, Iraque, África do Sul, Moçambique,
Angola, Cabo Verde, entre outros países subdesenvolvidos.
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Em dezembro de 1947, Dutra criou a Comissão Executiva de Defesa

da Borracha, com a tarefa de amparar a indústria extrativa. Segundo Fabio Giambiagi

(2011, p.7), “Durante o governo Dutra, a única iniciativa de intervenção planejada do

Estado para o desenvolvimento econômico terminou sendo o Plano SALTE, tentativa

de coordenação dos gastos públicos destinados aos setores de saúde, alimentação,

transporte e energia, que previa investimentos para os anos de 1949 a 1953. A

principal dificuldade do Plano SALTE foi a inexistência de formas de financiamento

definidas”.
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O Maracanã foi inaugurado por

Dutra em 16 de junho de 1950
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Para superar um atraso econômico de 50 anos durante os 5 anos do seu

mandato, o presidente mineiro Juscelino Kubitschek de Oliveira, ou simplesmente JK,

governou de 1956 a 1961 e implementou o Plano de Metas, estimulando a compra de

bens de consumo duráveis como automóveis.

O presidente JK utilizou muito bem a estabilidade política e a Instrução nº

113, da Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), do Banco do Brasil, que

autorizava emitir licenças de importação sem cobertura cambial para equipamentos e

bens de produção, aumentando os investimentos estrangeiros no Brasil, como da

empresa alemã Volkswagen. A SUMOC era responsável pela política monetária e

cambial do País.
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A produção de Volks em São Paulo no ano de 1959



Para o Professor Lacerda (2008, p.103) “O Plano de Metas estimulou

decisivamente o processo de substituição de importações, especialmente no setor de

bens de consumo duráveis, e mesmo em importantes áreas do setor de bens de

capital, como no ramos de máquinas-ferramentas e de equipamentos sob

encomenda, particulamente no setor elétrico pesado”.

O economista Ignácio Rangel, do então BNDE, foi da coordenação do Plano

de Metas, que incentivou o consumo de televisores e carros. O plano foi “Preparado

por trabalho conjunto do BNDE e do Conselho de Desenvolvimento, sob a orientação

de Lucas Lopes e Roberto Campos” (SIMONSEN; CAMPOS, 1974, p.59).
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A família assitindo TV preto e branco



O Plano de Metas de JK é um plano quinquenal e visava acelerar o processo

de industrialização na economia brasileira. O Plano de Metas ou Programa de Metas

de JK era marcado por investimentos em estradas, em siderúrgicas, em usinas

hidrelétricas, na marinha mercante e baseava-se em 30 Metas, divididas em: Setores

da energia (1 a 5), Setores do transporte (6 a 12), Setores da alimentação (13 a 18),

Setor da indústria de base (19 a 29), e Setor da educação (30). E a Meta-Síntese é a

construção da nova capital do Brasil, no Planalto Central, entre os paralelos 15º e 20º,

Brasília.
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O início da construção de Brasília em 1957.
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O Plano de Metas teve 30 Metas: Energia (Metas de 1 a 5): Energia elétrica,
Energia nuclear, Carvão, Produção e Refino de petróleo; Transportes (Metas de 6 a
12): Reativar estradas de ferro, Estradas de rodagem, Portos, Barragens, Marinha
mercante e Aviação; Alimentação (Metas de 13 a 18): Trigo, Armazenagem e silos,
Frigoríficos, Matadouros, Tecnologia no campo e Fertilizantes; Indústrias de base
(Metas 19 a 29): Alumínio, Metais não ferrosos, Álcalis, Papel e celulose, Borracha,
Exportação de ferro, Indústria de automóveis, Indústria de construção naval,
Máquinas pesadas e Material elétrico; e Educação (Meta 30). E a construção de
Brasília é a Meta-Síntese.

Para Kubitschek (1977, p.19-20), “(...) o Brasil teria que produzir tudo aquilo
que constitui o núcleo original do enriquecimento dos povos há mais tempo
empenhados na industrialização de grande porte. Industrializar aceleradamente o
país; transferir do exterior para o nosso território as base do desenvolvimento
autônomo; fazer da indústia manufatureira o centro dinâmico das atividades
econômicas nacionais”.
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Os principais investimentos estatais durante o Plano de Metas, baseada numa
política econômica nacional-desenvolvimentista, foram os seguintes:

• Setor Siderúrgico: investimentos de ampliação na CSN e na Belgo-Mineira (capital
misto) com crescimento de 80% e a instalação das usinas siderúrgicas da
USIMINAS (financiada parcialmente com capitais japoneses), da COSIPA e da
Companhia Ferro e Aço de Vitória;

• Setor Energético: investimentos na Eletrobrás (Centrais Elétricas Brasileiras S.A.)
com duplicação da produção de energia elétrica e a criação do Ministério de Minas e
Energia;

• Saúde: aumento em 70% dos leitos em hospitais;

• Agricultura: expansão da fronteira agrícola e o combate à grande seca;

• Moradia Popular e Saneamento Básico: investimentos concentrados na Região
Sudeste;
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• Transportes: investiu na construção de grandes rodovias, exemplos, a Rodovia BR-3

(Rio-Belo Horizonte) inaugura em 1º de fevereiro de 1957 e a Rodovia Belém-

Brasília, projeto do presidente JK, que almejava ver a Região Norte interligada às

demais regiões do Brasil. A Rodovia Belém-Brasília, inaugurada em 1960, com

2.772 km, dos quais 450 dentro da Floresta Amazônica, corta os Estados de Goiás

(hoje também Tocantins), Maranhão e Pará;
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• Energia: segundo o próprio presidente Kubitschek (1977, p.49), “(...) meta do
petróleo que fora desdobrada em dois itens: Produção e Refino. No que dizia
respeito à Produção – seria a Meta nº 4 – ficaria decidido, como já disse, um
aumento de 6.000 barris – produção em 1955 – para 100.000 barris diários em fins
de 1960. Quanto à Refinição – que seria a Meta nº 5 – estabeleceu-se um aumento
de 130.000 barris – produção em 1955 – para 330.000 barris diários, em fins de
1960”;

• Educação: investimentos na criação da UnB (Universidade de Brasília), em 15 de
dezembro de 1961, cujo primeiro reitor foi o grande professor e antropólogo Darcy
Ribeiro. Conforme o presidente Kubitschek (1977, p.168) em seu livro de memórias,
“O desenvolvimento de um país se apóia tradicionalmente em três setores
fundamentais: educação, modernização da agricultura e industrialização. No Brasil
do meu tempo, essas três frentes de batalha só existiam no cérebro dos sociólogos.
Oitenta por cento da população eram de analfabetos”.
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No Plano de Metas de JK, o slogan histórico de campanha era 50 anos em

5, ou seja, 50 anos de prosperidade em 5 anos de governo. De acordo com

Kubitschek (1977, p.203), “Ao regressar do Nordeste, chamei Sete Câmara, subchefe

do Gabinete Civil, e, após relatar-lhe a impreensão que tivera da seca, disse-lhe:

Aquilo não pode continuar. Temos de resolver o problema de uma vez. Desejo que

converse com os técnicos que trabalham conosco e encontre uma solução com

urgência. Não quero uma providência paliativa, mas uma solução definitiva, apoiada

em bases técnicas”. Entra em cena, pelo BNDE, o economista paraibano Celso

Furtado.

A industrialização ficou concentrada nas Regiões Sul e Sudeste, e apenas

com a criação da SUDENE em 1959, no qual Celso Furtado foi o seu primeiro

superintendente, localizada em Recife, a convite de JK, se vê uma preocupação em

industrializar a antiga região agroexportadora do Brasil, o Nordeste.
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A criação da SUDENE não foi fácil para JK em 1959. Segundo Kubitschek

(1977, p.309) em suas memórias, “No que dizia respeito à superintendência da futura

SUDENE, era violenta a oposição à nomeação de Celso Furtado. Sendo ele um

técnico e não um político, os líderes nordestinos iniciaram uma campanha no sentido

de que o cargo fosse entregue a um elemento ligado à oligarquia desde muitos anos

dominante na região. E era isso, justamente, o que eu desejava evitar. Entretanto,

como o anteprojeto teria de ser aprovado antes, julguei prudente dizer aos deputados,

senadores e governadores nordestinos que não havia ainda pensando em nomes e

que o importante seria a aprovação da lei”.
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Conforme Fabio Giambiagi (2011, p.28), “(...) esse sinal de atraso econômico
que JK se empenhou em reverter, valendo-se, para tanto, de pesados investimentos
públicos e privados nos setores industrial e de infraestrutura econômica, reunidos em
seu Programa de Metas. Com ele, o país viveria uma fase áurea do
desenvolvimentismo”.

O Plano de Metas de JK, de origem tcheca, consagraria às 30 Metas, mais a
Meta-Síntese, a construção de Brasilía, idealizada pelos arquitetos Lúcio Costa (Plano
Piloto) e Oscar Niemeyer (principais prédios públicos como os Palácios da Alvorada,
do Planalto e do Jaburu).

Mesmo nos Anos Dourados, a distribuição da renda foi extremamente
desigual. Segundo os dados do IBGE, os 10% mais ricos dêtiam 39,6% da Renda
Nacional em 1960, crescendo para 46,7% em 1970, e aumentando para 50,9% em
1980. Enquanto os 50% mais pobres possuiam 17,7% da Renda Nacional em 1960,
caindo para 14,9% em 1970, e diminuindo para 12,6% em 1980.
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O Plano de Metas de JK, o presidente Bossa Nova, conforme música de

Juca Chaves: “Bossa nova mesmo é ser presidente/Desta terra descoberta por

Cabral/Para tanto basta ser tão simplesmente/Simpático, risonho, original”, não

resolveu o maior problema econômico do Brasil, a inflação alta.

O Brasil ganha pela primeira vez a Copa do Mundo de Futebol, em 1958, na

Suécia. Mas a inflação dominaria os campos da economia brasileira. Para Fabio

Giambiagi (2011, p.28), “(…) ao término dos cinco anos de seu mandato, a inflação

girava na faixa de 30% a 40%. O quadro não era melhor no tocante às contas

públicas: o déficit do governo federal dobrou em termos reais entre 1956 e 1963,

sendo equivalente, em média, a um terço das receitas totais entre 1956 e 1960 e

50% entre 1961 e 1963”.
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O parque industrial brasileiro viveu uma grande expansão, no Plano de
Metas de JK, com a entrada no País das montadoras de veículos e outros fabricantes
de renome internacional. Porém, o preço pago por esse salto desenvolvimentista foi a
triplicação da dívida externa brasileira, dinheiro este utilizado para a criação da
infraestrutura necessária para a vinda dessas multinacionais, a exemplo da
construção das rodovias Belém-Brasília e Fortaleza-Brasília e das hidrelétricas de
Três Marias e de Furnas.

Entre 1956 e 1961, o presidente JK, que teve uma infância pobre em
Diamantina, MG, com apelido Nonô, e fã de jabuticabas, mudou completamente os
rumos da economia brasileira no século XX. Kubitschek
(1977) disse, “Nesses cinco anos de Governo, o Brasil cresceu cinquenta vezes nos
vários setores de sua economia. Mas sua maior meta foi a democracia”. Em 31 de
janeiro de 1961, em Brasília, JK passa a faixa presidencial verde-amarela ao seu
sucessor, o presidente matogrossense Jânio Quadros, após fazer o Brasil crescer 50
anos em 5. Jânio Quadros renunciou em 25 de agosto.
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Com a renúncia do presidente eleito Jânio Quadros, assume a presidência

do Brasil, o vice-presidente eleito, o gaúcho João Goulart, em 8 de setembro de 1961.

De acordo com o economista Antônio Corrêa de Lacerda (2008, p.112), “No final de

1962, poucos meses antes do plebiscito que restabeleceria o regime presidencialista,

foi apresentado por Celso Furtado, Ministro Extraordinário para Assuntos do

Desenvolvimento Econômico, o Plano Trienal, uma resposta política do governo à

aceleração inflacionária e à deterioração econômica externa que objetivava dar

continuidade ao desenvolvimento do país”.
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Conforme o Prof. Lacerda (2008, p.112), “Furtado, o mais importante

economista brasileiro estruturalista, elaborou um plano de ações antiinflacionárias

bastante ortodoxas, o que para Francisco de Oliveira e Ignácio Rangel demonstrava

as próprias limitações do enfoque estruturalista. Mais uma vez foi usada a política de

contenção de gastos públicos e de liquidez. Rapidamente, as reivindicações

sindicais e políticas da base de apoio do governo se impuseram, com a recusa dos

assalariados em suportar novamente o peso do ajuste inflacionário”.

Em 28 de dezembro de 1962, uma equipe de economistas, liderada por

Furtado, finaliza um plano econômico para o Governo João Goulart. Em janeiro de

1963 foi implementado no Brasil o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e

Social. O Plano Trienal no final de 1962, ano do bicampeonato mundial de futebol no

Chile, foi um plano de três anos do Governo Jango, ex-vice-presidente dos Governos

JK e de Jânio Quadros.
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Proposto pelo primeiro ministro do Planejamento, o economista Celso
Furtado, o Plano Trienal era uma resposta política para a disparada da inflação, que
se encontrava em 1962 na taxa de 51,60%, e a deterioração do comércio externo.
Em 1963 o Brasil enfrentou uma estagflação, estagnação econômica (0,6%)
combinada com taxas de desemprego e de inflação elevadas (79,92%).

O Plano Trienal foi elaborado em apenas três meses por uma equipe
liderada por Furtado. O objetivo era retormar o crescimento do PIB em 7% ao ano
dos governos anteriores, depois do fracasso completo das políticas econômicas
iniciais de João Goulart, e também pela primeira vez iniciar um plano de distribuição
de renda.

O Plano Trienal partia do princípio da substituições das importações
gradualmente, colocando a culpa da disparada dos preços nos desequílibrios
estruturais da economia, ignorando o efeito do ágio cambial sobre os preços.
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Para alcançar a performance sonhada de 7%, foram alocados 3,5 trilhões de

cruzeiros para investimentos públicos, em 1962, supondo que isto ocasionaria num

aumento da renda per capita de US$ 323,00 em 1962 para US$ 363,00 até 1965.

Era esperado também um crescimento surreal de 70% da indústria.

Para tanto foram estabelecidas metas setoriais, de 4,3 milhões de toneladas

de lingotes de aço até 1965, 190 mil automóveis e 270 mil caminhões e crescimento

da capacidade instalada geradora de energia para 7.432.00 kW em 1965.

Para Fabio Giambiagi (2011, p.42), “Com relação à inflação, o diagnóstico de

Furtado, indicado ministro do Planejamento no novo governo (presidencialista) de

Goulart, era o tradicional: naquele momento ela resultava de excesso de demanda

causado pelo déficit público”.
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A política econômica do presidente gaúcho João Goulart (07.09.1961 a
31.03.1964) teve o seu ápice no Plano Trienal, que aprofundou o processo de
substituição de importações, através do financiamento estatal. Contudo, a taxa de
inflação no Brasil chegou a 91,8% ao ano em 1964.

"O que ameaça a Democracia é a fome, é a miséria, é a doença dos que não
tem recursos para enfrentá-la. Esses são os males que podem ameaçar a
Democracia, mas nunca o povo na praça pública no uso dos seus direitos legítimos
e democráticos”, presidente João Goulart, em 11/03/1964.

Os objetivos eram aumento dos impostos e tarifas, ignorando o efeito sobre os
investimentos privados, redução do desperdício público, mesmo assim, aumentando
os salários, captação de dinheiro do mercado de capitais, mas não se criou
nenhuma regra regulatória para tanto, e uma tentativa de conseguir recursos
externos mesmo com a crescente hostilidade ao capital estrangeiro. O Plano Trienal
tentou realizar um Ajuste Fiscal para conter a pressão inflacionária.
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O Plano Trienal estava condenado ao fracasso antes mesmo da derrubada do
Governo Goulart, começando pela falha ao atingir o crescimento de 0,6% do PIB
brasileiro em 1963.

Apesar do fracasso, deve-se levar em conta a situação em que o Plano
Trienal, na fase presidencialista de Jango, foi formulado no curto espaço de tempo,
utilizando-se de informações e estatísticas não confiáveis, e a falta de experiência
brasileira ao novo plano econômico.

O Plano Trienal foi idealizado por Celso Furtado, um economista de visão
estruturalista, anti-liberal, não marxista, intervencionista e de pensamento pró-
indústria. Os principais objetivos eram uma taxa de crescimento econômico anual de
7% com uma estratégia gradualista de queda na inflação, de 50% em 1962 para
25% em 1963, visando atingir 10% em 1965, bem como acentuava as reformas
estruturais no Brasil. Jango e Furtado defenderam as Reformas de Base.

O presidente João Goulart em histórico comício da Central do Brasil, em 13 de
março de 1964, com 200 mil pessoas, defendeu as Reformas de Base. Para o então
presidente do EUA, Lyndon Johnson: “Goulart levará o Brasil ao comunismo! Goulart
quer liderar um regime comunista no Brasil!”. Os EUA não desejavam uma nova
Cuba na América do Sul .
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ESTABILIZAÇÃO

ECONÔMICA

Inflação de demanda Metas para crédito e M1

Instrução 234 de 14.02.63

(controlar a expansão do

crédito pelo Banco do Brasil)

Instrução 235 de 07.03.63

(controlar a expansão do crédito

pelos bancos privados)

REFORMAS 

DE BASE

Reforma Agrária Reforma Urbana

Reforma Administrativa Reforma Bancária

Reforma Tributária Reforma Cambial

Reforma Educacional Reforma Universitária

Reforma Política-Eleitoral Reforma do Capital Estrangeiro
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As Reformas de Base implementadas mudariam significativamente a economia

brasileira. As Reformas de Base tinham como prioridades a Lei de Remessa de

Lucros (que determinava a cota de dinheiro que as empresas multinacionais

poderiam enviar a seus países de origem), o fim da Instrução 113 (que favorecia o

desenvolvimento de empresas estrangeiras no País e prejudicava as empresas

brasileiras de bens de capital) e a implantação da Eletrobrás (que incorporaria todo

o setor de energia elétrica no Brasil).

No objetivo de combater a inflação sem comprometer o desenvolvimento

econômico do País era necessário implementar as Reformas de Base,

principalmente, a Reforma Agrária. De cunho capitalista a Reforma Agrária seria

realizada pelos próprios camponeses sem-terra em terras improdutivas, por

desapropriação de terras, gerando empregos e alimentos saudáveis para a

população brasileira.
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O Plano Trienal, sob esse ponto de vista, foi importante para melhorar os

esforços de planejamento do País. É considerado um avanço já que ofereceu uma

abordagem abrangente à economia e concentrou-se em problemas sociais. Mas ele

acabou fracassando por causa das resistência às reformas estruturais no

conturbado ambiente político que marcou o Governo Jango. Em 1963, a inflação

subiu a 79% e o PIB brasileiro avançou apenas 0,6%.

A falha do Plano Trienal criou uma séria crise institucional. João Goulart, em

uma atitude de desespero, passou a fazer uso de decretos-lei, tentando nacionalizar

várias empresas privadas de petróleo, e desapropriando algumas terras para fins de

reforma agrária, causando a ira das classes média e alta brasileiras, o que estimulou

a derrubada do Governo Jango pelos militares com apoio do país mais rico e mais

poderoso militarmente do mundo, os EUA, além da Igreja Católica.
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PLANO ECONÔMICO ANO PRESIDENTE

PAEG 1964 Castello Branco

PED 1968 Costa e Silva

I PND 1971 Emílio Médici

II PND 1974 Ernesto Geisel

III PND 1980 João Figueiredo
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Protesto do povo contra a Ditadura Militar A Ditadura Militar 



PAEG III PNDI PND II PND

Costa e Silva Médici Figueiredo
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Durante a Ditadura Militar ocorreu cinco planos econômicos: PAEG, PED, I
PND, II PND e III PND. O “milagre econômico” brasileiro começou em 1968 e
terminou em 1973. Nestes seis anos consecutivos ocorreu um forte crescimento da
economia brasileira. Em 1973, a taxa de crescimento do PIB foi de 14% ao ano.

Entre 31 de janeiro de 1961 e 31 de março de 1964, o Brasil viveu um
período de singular turbulência política, assistiu a única experiência parlamentarista
da era republicana, teve três presidentes, três primeiros ministros (entre eles o
mineiro Tancredo Neves) e seis ministros da Fazenda.

De acordo com Jayr Figueiredo de Oliveira (2006, p.66), “Recuperar a
economia e conter a inflação seriam, portanto, as prioridades do governo Castello
Branco. Para tanto, de acordo com a visão dos novos dirigentes, seria necessário
submeter a economia a um rígido programa de estabilização monetária que se
concentrasse no combate à inflação, na redução do gasto público e no ajustamento
da política salarial. A equipe de Roberto Campos e Otávio de Gouveia Bulhões,
respectivamente ministros do Planejamento e da Fazenda, elaborou o Programa de
Ação Econômica do Governo (PAEG), montando um receituário ortodoxo que visava
atacar os principais problemas diagnosticados”.
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O Governo do presidente da República Humberto de Alencar Castello Branco

(15/04/1964 a 15/03/1967), em 20 de novembro de 1964, lançou o primeiro plano

econômico da Ditadura Militar, o PAEG.

O economista matogrossense Roberto de Oliveira Campos foi que apresentou

o PAEG ao povo brasileiro os seus cinco objetivos: a) acelerar o ritmo de

desenvolvimento econômico nacional, interrompido no biênio 1962-1963; b) conter,

progressivamente, o processo inflacionário até 1966; c) atenuar os desníveis

econômicos setoriais e regionais; d) assegurar, pela política de investimentos,

oportunidades de emprego produtivo à mão de obra; e) corrigir a tendência a déficits

descontrolados do balanço de pagamentos.
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O Brasil lança o PAEG com pensamentos econômicos liberais conforme

sua introdução (1964, p.13), “A ação governamental, nos sistemas políticos

democráticos, deve orientar-se no sentido do estabelecimento das condições que

assegurem a maior eficiência possível ao funcionamento da economia livre empresa,

ou seja, do sistema de preços”.

Jayr Figueiredo de Oliveira (2006, p.66-67) aborda o choque ortodoxo no

Brasil, “Para fazer frente aos problemas diagnosticados, o PAEG preconizava três

diretrizes, que constituiriam as bases do programa antiinflacionário a ser seguido

pelo governo. São elas: a) O combate à inflação deve partir da progressiva

contenção dos déficits governamentais; b) A política de salários deverá adaptar-se

ao compasso da política monetária, a fim de que os custos não aumentem,

proporcialmente, mais do que a procura; c) A política de crédito às empresas será

suficientemente controlada para impedir os excessos da inflação de procura”.
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O modelo de industrialização na Ditadura Militar foi baseado na concentração
de renda e maior integração com a economia internacional, sobretudo com a
economia norte-americana, diversificando as exportações. O Golpe Militar de 1964
abandonou o modelo de substituição de importações, ou seja, crescimento voltado
para a ampliação do mercado consumidor interno.

No PAEG defendia-se uma política monetária e fiscal contracionista, de corte
ortodoxo, para controlar os preços, restringindo o poder de compra dos consumidores:
i) Corte de gastos públicos; ii) Aumento de tarifas e impostos; iii) Fim da Lei da
Estabilidade para os funcionários públicos (antes após 10 anos de carreira no serviço
público); iv) Criação do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) em 1966; e
v) Restrição de crédito para empréstimos.

Era necessário um tratamento gradativo ao combate à inflação, evitando
assim graves problemas sociais que poderiam colocar em confronto com o regime
militar.
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O processo de indexação (correção automática de preços) na economia
brasileira iniciou-se em 1964. Os economistas apontaram dois diagnósticos para
inflação. Primeiro, a inexistência de instituições que possibilitassem uma política
monetária. Segundo, o déficit público não é grande, o problema é como financiá-lo.

O Governo Militar criou o BCB, em 31 de dezembro de 1964, com edifício-
sede em Brasília, com a promulgação da Lei da Reforma Bancária (Lei nº 4.595) e a
Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional (ORTN), uma modalidade de título
público federal que foi emitida em julho de 1964, além do primeiro movimento em
sentido de uma economia indexada.

A indexação na economia brasileira durou de 1964 (início da Ditadura
Militar) a 1994 (criação do Plano Real). Segundo Paulo Sandroni (2008, p.418), a
indexação é um “Mecanismo de política econômica pelo qual as obrigações
monetárias têm seus valores em dinheiro corrigidos com base em índices oficiais do
governo”.
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O Governo do general cearense Castello Branco lançou o PAEG, em 1964,

com vistas para resolver os problemas econômicos do Brasil, principalmente a

inflação alta. O PAEG, elaborado pela dupla liberal de ministros Roberto Campos

(Planejamento) e Octávio Bulhões (Fazenda), atuou em políticas conjunturais de

combate à inflação, associadas a reformas estruturais que permitiram o

equacionamento dos problemas inflacionários e das dificuldades que se colocavam

para alanvacar o crescimento econômico.

O economista liberal Roberto Campos defendeu a abertura da economia

brasileira ao capital estrangeiro, sobretudo ao capital americano.
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De acordo Jayr Figueiredo de Oliveira (2006, p.64), “Os grupos que

tomaram o poder em 1964 trataram de atribuir todos os problemas a erros do antigo

Modelo de Substituição de Importações que, junto com a “demagogia”, a “corrupção”

e a “incompetência” dos antigos dirigentes, seriam os responsáveis pela grave crise

que o país atravessava desde 1963”.

Os principais objetivos do PAEG eram: acelerar o ritmo de crescimento

econômico, conter o processo inflacionário, atenuar os desequilíbrios setoriais e

regionais, aumentar o investimento e com isso o emprego, e corrigir a tendência ao

desequilíbrio externo. O controle inflacionário e as formas de conviver com ela eram

vistos como precondições para a retomada do crescimento do PIB.

Os principais focos de atenção do PAEG foram: i) A prioridade na

estabilidade de preços; ii) O aumento de investimentos diretos; iii) Reformas bancária

e tributária; iv) Acertar o déficit do balanço de pagamentos; v) A diminuição dos

desequilíbrios regionais.
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O PAEG reduziu a taxa de inflação de 91,8% a.a. em 1964 para 22% a.a.

em 1968, mas não conseguiu alcançar as metas de crescimento econômico

programadas, de 6% de aumento do PIB real em 1965 (2,4%), e de 7% no ano de

1966 (6,7%).

No PAEG ocorre uma estratégia gradualista de queda na taxa de inflação,

além de ressaltar os benefícios iniciais decorrentes das reformas tributária e

bancária, mediante a introdução da indexação dos ativos financeiros, permitindo que

se instituísse uma intermediação financeira baseada em ativos de vencimento de

prazo mais longo.

Acontecem as reformas monetária e financeira, além da criação do CMN;

do BCB; do SFH (Sistema Financeiro de Habitação); e do BNH (Banco Nacional de

Habitação) em 21 de agosto de 1964. O presidente Castello Branco criou a

EMBRATEL (Empresa Brasileira de Telecomunicações) em 16 de setembro de 1965,

a SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia) em 27 de outubro de

1966 e a FUNAI (Fundação Nacional do Índio) em 5 de dezembro de 1967.
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O PAEG com o intuito de detectar medidas estabilizadoras, utilizou os

instrumentos de política fiscal contracionista: 1) Corte nos gastos públicos; e 2)

Aumento da carga tributária.

Além de contenção do crédito e dos salários, o PAEG lançou as ORTN, mas

não mudou o nome da moeda brasileira. A moeda é de vital importância para a

economia e para o controle da inflação. A economia brasileira na Ditadura Militar

contou com três moedas diferentes, o cruzeiro, o cruzeiro novo e o cruzeiro. A efígie

do navegador português Pedro Álvares Cabral estampou a nota de mil cruzeiros.
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Pedro Álvares Cabral estampou a cédula

brasileira de mil cruzeiros entre 1942 e 1967



É preciso revelar que Castello Branco assinou o Ato Institucional nº 1 (AI-1)
e cassou os direitos políticos por dez anos de João Goulart, Celso Furtado, Darcy
Ribeiro, Leonel Brizola, Miguel Arraes, Josué de Castro, Francisco Julião, Luiz Carlos
Prestes, entre outros considerados “perigosos comunistas”. Por exemplo, Celso
Furtado viajou para o Chile e depois para os EUA em 1964 e posteriormente, para a
França em 1965 no exílio político.

As metas do PAEG foram decididas pelos militares no Palácio do Planalto,
em Brasília. As principais metas eram: i) Redução do déficit público mediante a
redução dos gastos governamentais e da ampliação das receitas através da reforma
tributária e do aumento das tarifas públicas. Com isso, o déficit público reduziu-se de
4,2% do PIB em 1963 para 1,1% em 1966; ii) Aumento das exportações de produtos
primários e industrializados. A partir de 1968, realizaram-se no Brasil pequenas e
diárias minidesvalorizações do cruzeiro em relação ao dólar norte-americano.
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É preciso revelar também que no "Programa de Ação Econômica do

Governo (PAEG). Lançado na gestão de Castello Branco, o programa tinha duas

linhas de atuação: políticas conjunturais de combate à inflação e reformas estruturais

para remover os gargalos que travavam o crescimento econômico do país. O PAEG

foi um grande avanço em relação aos anos 1950, porque propôs a conciliação entre

crescimento e estabilidade de preços. Aí começa o que chamo de

desenvolvimentismo soft: compatibilizar crescimento e inflação baixa por meio de um

programa estratégico”, enfatiza o economista João Paulo dos Reis Velloso.
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É preciso revelar também "Concebido na gestão de Castello Branco, o

PAEG atingira o objetivo de reduzir a inflação (de 91,8%, em 1964, para 22%, em

1968), mas não as metas de crescimento planejadas. Com ele se implantou amplo

programa de reformas institucionais nos planos fiscal, monetário-financeiro,

trabalhista, habitacional e de comércio exterior".

161

4.2.6. PAEG

Castello Branco tomou uma série de medidas

que favoreceram os industriais brasileiros.



O Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) foi elaborado sob a
supervisão do ministro do Planejamento Hélio Beltrão e implementado pelo ministro
da Fazenda Antônio Delfim Netto, o plano econômico procurava definir uma nova
estratégia de desenvolvimento econômico e social para o Brasil.

O PED em junho de 1968 do governo Costa e Silva apresentava como
elementos fundamentais o programa de investimentos nas áreas consideradas
estratégicas, a programação de instrumentos financeiros para a execução das novas
medidas e um conjunto de instrumentos de ação indireta sobre o setor privado.

Com o PED buscava-se ampliar substancialmente os setores dinâmicos da
economia brasileira para acelerar o crescimento econômico e conter a taxa de
inflação. O PED considerava fundamental acabar com três problemas na economia
brasileira: i) baixa produtividade agrícola; b) grande concentração de renda; c) fraca
demanda da mão de obra pelo setor industrial.
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Delfim Netto foi o porta-voz econômico do Governo do marechal Costa e
Silva e apresentava um diagnóstico diferente da inflação, que era vista
fundamentalmente como uma “inflação de custos” e não como “inflação de
demanda”.

O Governo do presidente gaúcho Arthur da Costa e Silva empreendeu
medidas de combate à inflação (a inflação anual foi de 24% em 1967 e de 25% em
1968), revisão da política salarial, facilidades de acesso ao crédito e ampliação do
comércio exterior.

"O governo Costa e Silva lançou o Programa Estratégico de
Desenvolvimento (PED), em 1968. A ideia era acelerar o crescimento em um prazo
mais curto, trienal (1968-1970). No grupo de macroeconomia do IPEA destacavam-se
colaboradores externos, como os economistas Maria da Conceição Tavares e Antônio
Barros de Castro".
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O PED buscou com as novas medidas incluiu o aumento da linha de crédito

bancário para o setor privado e também o controle de preços, por meio da criação do

Conselho Interministerial de Preços (CIP), que previa punições para os empresários

que menosprezassem as instruções da instituição governamental. E, para garantir

sua política de combate à inflação, o Governo Costa e Silva fixou oficialmente os

valores dos salários dos setores público e privado.

No ano de implantação do PED a Rainha Elizabeth II do Reino Unido visitou

o Brasil e foi recebida pelo presidente Costa e Silva no Palácio do Planalto, em

Brasília, a mais moderna capital do mundo. Hoje com 90 anos de idade, a Rainha

Elizabeth II custa caro ao povo britânico. As despesas com a rainha custaram aos

súditos britânicos em 2014 cerca de R$ 194 milhões, pouco mais da metade do que

o aparato da presidente Dilma, por exemplo, custa aos brasileiros.
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A resistência estudantil liderada pela UNE (União Nacional dos

Estudantes) e a classe trabalhadora comandada pela CGT (Comando Geral dos

Trabalhadores) realizaram a passeata dos Cem Mil, em 26 de junho de 1968, no Rio

de Janeiro, contra a Ditadura Militar. No Governo Costa e Silva (15/3/1967 a

31/08/1969) ocorreu o tenebroso AI-5, Ato Institucional Nº 5, de 13 de dezembro de

1968, o maior instrumento de repressão da Ditadura Militar no Brasil.

Costa e Silva sofreu um derrame cerebral em agosto de 1969, sendo

afastado do cargo de Presidente da República. Então assume uma Junta Militar,

que governou o Brasil por dois meses, em seguida transfere o poder para o novo

presidente eleito indiretamente no Congresso Nacional. O presidente Médici no seu

discurso de posse em Brasília enfatizou: “A economia vai bem, só o povo que vai

mal”. Médici prometeu ao povo brasileiro a volta ao regime democrático.
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Segundo o IPEA (2014), “Embora não fosse hostil a investimentos

estrangeiros no setor produtivo brasileiro, o PED propunha a participação estatal no

preenchimento dos “espaços vazios” da economia. O objetivo era não permitir a

consolidação do capital estrangeiro em áreas consideradas estratégicas para o

desenvolvimento, incluindo uma avaliação sobre novas oportunidades para a política

de substituição de importações. No plano macroeconômico, o governo deu grande

estímulo às exportações, instituindo o regime de câmbio flexível e uma série de

isenções fiscais para empresas que destinassem sua produção aos mercados

externos. O governo passou, então, a investir pesado nas empresas estatais nas

áreas de siderurgia, petroquímica, geração de energia, entre outras, consideradas

estratégicas. As medidas começaram a surtir efeito e os investimentos nas estatais

renderam lucros altos. O processo de industrialização, finalmente, chegava com

força ao Brasil. Em 1969, quando Médici assumiu a Presidência, o Brasil vivia a

época do chamado ‘Milagre Econômico’”.
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O Governo do presidente da República Emílio Garrastazu Médici (30/10/1969

a 15/3/1974) foi o auge da Ditadura Militar. Anos de Chumbo, com prisões, torturas,

exílios e assassinatos, com repressão intensa e eliminação da guerrilha de esquerda

pelo SNI (Serviço Nacional de Informações) e pelo DOI-Codi (Destacamento de

Operações e Informações – Centro de Operações de Defesa Interna). O presidente

Médici com o binômio, Segurança (Forças Armadas) e Desenvolvimento

(Tecnocratas), lançou o I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), em 4 de

novembro de 1971.
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Com o general gaúcho Médici, no Brasil, instaurou-se um pensamento

ufanista de Brasil Potência e a criação de slogans otimistas como “Ninguém mais

segura este país”, “Prá frente Brasil”, “Este é um país que vai pra frente” ou mesmo

o que dava um ultimato aos opositores do Regime Militar, “Brasil: ame-o ou deixe-o”.

O Brasil, em 1970, se tornou a oitava economia do mundo. A economia ia muito

bem, mas o povo ia muito mal.
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I PND tinha como grande objetivo nacional colocar o Brasil no grupo das

nações desenvolvidas como EUA, França, Itália, Holanda e Inglaterra. O

crescimento econômico foi vigoroso no País: o consumo de energia elétrica crescia

10% ao ano, as montadoras de veículos produziram, em 1970, 307 mil carros de

passeio, o triplo de 1964. Os trabalhadores tinham em casa 4,58 milhões de

televisores, contra 1,66 milhão em 1964. Um em cada dois brasileiros achava que

seu nível de vida estava melhorando.

O Governo Médici divulgava estes números positivos na sua publicidade

governamental pela TV, e criavam-se slogans como "Brasil Potência", "Brasil

Grande" e "Brasil, ame-o ou deixe-o“. Estes slogans amplamente divulgados, sob o

patrocínio do Centro de Informações do Exército (CIE), que distribuía gratuitamente

os adesivos nas cores verde-amarela, para serem exibidos, com orgulho, nos pára-

choques de muitos carros particulares em todo o País.
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Milagre Econômico (1968–1973):

– Crescimento econômico de 11,2% ao ano;

– Facilidades de crédito (bens de consumo

duráveis);

– Arrocho salarial;

– Investimentos externos diretos;

– Grandes empréstimos;

– Inflação média anual de 18%;

– Aumento extraordinário da dívida externa;

– Surgia uma nova classe média;

– “Era preciso primeiro fazer o bolo crescer,

para só depois dividi-lo”, de acordo com

Antônio Delfim Netto.
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A Ditadura Militar mergulhou na busca do crescimento econômico com

endividamento externo, e esqueceu as ondas dos contrastes sociais. O Professor de

Sociologia, Roger Bastide, escreveu em 1954, na França, Brésil, Terre des

Contrastes e na introdução (1973, p.9) revelou, “Brasil, terra de

contrastes…Contrastes geográficos, contrastes econômicos, contrastes sociais.

País que sozinho é tão grande quanto toda a Europa, excetuando-se a URSS;

alonga-se desde a Floresta Amazônica até os pampas do Uruguai, alternando

planícies, montanhas e altiplanos, plantações e pastagens, clima temperado

sucedendo ao clima tropical”. O Brasil é um país de contrastes gigantescos.

O Brasil precisa de ações de educação do povo e de qualificação de recursos

humanos para diminuir abruptamente o Índice de Gini, que mensura a desigualdade,

tão elevada no País. O Índice de Gini, quanto mais próximo de um, maior é o nível

de desigualdade. O Índice de Gini foi de 0,536 em 1960.
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Infográfico 2. A Evolução da Dívida Externa no Brasil – 1964-1981
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Fonte: BCB. 
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Infográfico 3. O Arrocho Salarial no Brasil – 1965-1976
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Fonte: IBGE. 
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Infográfico 4. A Concentração de Renda no Brasil – 1960/1970/1976
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Fonte: IBGE. 



Obras faraônicas:

– Rodovia Transamazônica 

BR-230 (não concluída).

– Rodovia Rio-Santos.

– Ponte presidente Costa e 
Silva (Ponte Rio-Niterói).

– Ponte Colombo-Salles (SC).

– Hidrelétricas de Solteira (SP) 
e Passo Fundo (RS).

175

Ponte Rio-Niterói

13,29 km

09/Nov./1968 a 04/Mar./1974

NCr$ 289.683.970,00

Uma das 11 maiores pontes

do mundo. Hoje, uma

concessionária privada

cobra tarifa de pedágio

Transamazônica

4 .223 km

27 de Agosto de 1972

Ligando Cabedelo (PB) à Lábrea

(AM)

Hoje, estima-se que restam

apenas 2.000 km para concluir a

BR-230
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Em 1973, o Brasil era o terceiro maior importador de petróleo do planeta, atrás
apenas de EUA (país capitalista mais rico do mundo) e Japão (segundo país
capitalista mais rico do planeta, na época).

O Primeiro Choque do Petróleo ocorreu em 1973, quando os países da OPEP
(Organização dos Países Exportadores de Petróleo), com sede em Viena, na
Áustria, diminuíram a produção, elevando o preço do barril de US$ 2,90 para US$
11,65 em três meses, ou seja, aumento de 301,7%.

A primeira crise do petróleo ocorre quando os países da OPEP descobriram
que o petróleo é um bem não-renovável e que, por isso, iria acabar algum dia,
elevando substancialmente, não só os preços do petróleo e de seus derivados, uma
vasta gama de matérias-primas, bens intermediários e bens de capital, cujas
importações massivas alimentavam o boom brasileiro. O resultado apareceria no
balanço de pagamentos de 1974, que apresentaria um déficit comercial de US$ 4,69
bilhões e um déficit em conta corrente de US$ 7,12 bilhões.
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O I PND foi instituído pela Lei nº 5.727, promulgada em 4 de novembro de

1971 no Governo Médici. Idealizado pelos ministros João Paulo dos Reis Velloso e

Mário Henrique Simonsen, tinha como meta um crescimento econômico de 8% a 9%

ao ano, inflação anual abaixo de 20% e um aumento de US$ 100 milhões nas

reservas cambiais.

Professor Oliveira (2006, p.80) disse, “Do ponto de vista formal, o governo

de Médici estruturou o I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), em dezembro

de 1971, cujo objetivo era o de elevar o Brasil à categoria dos países de alto nível de

desempenho em todos os setores, com taxas de crescimento do PIB estavelmente

na ordem de 9% ao ano”.

O ideal de Brasil Potência surge na Ditadura Militar, devido o gigantesco

potencial de crescimento econômico, os salários achatados e a forte repressão aos

movimentos de oposição. O Brasil tem um potencial enorme de crescimento

econômico. E cresceu muito entre 1968 e 1973.
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O principal objetivo do I PND de Médici era preparar a infraestrutura

necessária para o crescimento do Brasil nas décadas seguintes, com ênfase em

setores como transportes e telecomunicações, além de prever investimentos em

ciência e tecnologia e a expansão das indústrias naval, siderúrgica e petroquímica.

Para isso, articulava empresas estatais, bancos oficiais e outras instituições públicas

na elaboração de políticas setoriais. Segundo o economista liberal Roberto Campos,

“o período ficou marcado como o ponto alto da intervenção do Estado na economia

brasileira”.
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Ponte Rio-Niterói, uma das obras do I PND de Médici



Foi no I PND, que tinha a frente o ministro da Fazenda, o economista

paulista Antônio Delfim Netto, que ocorreu o período de maior crescimento

econômico do Brasil de todos os tempos. Entre 1968 e 1973, esse excepcional

crescimento do PIB brasileiro ficou conhecido como o “milagre econômico”.

Com foco na indústria de bens de consumo e na construção de grandes

obras públicas como a construção da Transamazônica e da Ponte Rio-Niterói, o

crescimento econômico foi elevado. No Governo Médici, entre 1969 e 1974, foram

criadas 99 empresas estatais, entre elas, destacamos a EMBRAER (Empresa

Brasileira de Aeronaútica) em 19 de agosto de 1969 e a EMBRAPA (Empresa

Brasileira de Pesquisa Agropecuária) em 26 de abril de 1973.

Mas este crescimento econômico muito alto, não gerou o desenvolvimento

econômico do Brasil. Em 1970, a taxa de analfabetismo da população com 15 anos

ou mais de idade era de 33,6% e apenas 2,4 anos de estudo. O Índice de Gini era

0,582 no ano que o Brasil conquistou o tricampeonato mundial de futebol no México.
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O I PND, formulado para o período 1971-74, prendeu-se ao trinômio

formado pelas empresas privadas nacionais, pelas multinacionais e pelas estatais. A

preocupação do regime militar em construir um programa que mantivesse as

multinacionais sob controle e preservasse o setor privado nacional, que acabou por

incentivar, ainda mais, a presença do Estado na economia, aumentando o controle

dos preços finais e intermediários e criando parâmetros para a remuneração dos

fatores produtivos.

Nos primeiros anos, as metas propostas foram atingidas, com crescimento

médio de 11,2% ao ano (chegando a 14% em 1973), e inflação média abaixo de

19%. A primeira crise do petróleo começou com a Guerra do YOM KIPPUR (dia do

perdão, a mais importante data do Judaísmo), Egito e Síria invadem Israel em 06 de

outubro de 1973, porém, interrompeu o ciclo de prosperidade econômica e forçou

uma mudança de rumo na economia brasileira, levando o general Ernesto Geisel (na

época presidente da Petrobras) sucessor de Médici, a lançar o II PND em 1974.
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O Governo do presidente da República Ernesto Geisel (15/03/1974 a
15/03/1979) começou a abertura política “lenta, gradual e segura”. O presidente
gaúcho Geisel lançou II PND, em 10 de setembro de 1974.

Os economistas João Paulo dos Reis Velloso (ministro do Planejamento) e
Mário Henrique Simonsen (ministro da Fazenda) foram designados pelo general
Geisel para gerir a política econômica num momento complicado do País. A
economia brasileira sofria com a manutenção de modelo econômico anterior e
sobretudo, com a primeira crise do petróleo em 1973. Precisava, urgente, de novos
empréstimos, buscar novos mercados para exportação, ou seja, uma nova tentativa
no processo de substituição de importações.
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Usinas Atômicas de Angra I e Angra II
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O Governo Geisel realizou muitas obras faraônicas: i) Usinas siderúrgicas

de Tubarão (ES) e Açominas (MG); ii) Usinas hidrelétricas de Itaipu (PR), Tucuruí

(PA) e Sobradinho (BA); iii) Acordo nuclear com Alemanha Ocidental para construção

de 8 usinas nucleares (não concluídas). A primeira usina nuclear brasileira só entrou

em operação comercial em 1985 e opera com um reator de água pressurizada, o

mais utilizado no mundo. Com 640 megawatts de potência, Angra I, no RJ, gera

energia suficiente para suprir uma cidade de 1 milhão de hab. como Porto Alegre. A

segunda usina nuclear, Angra II, começou a operar comercialmente em 2001. E

Angra III só 2018. Logo, cinco usinas nucleares foram pagas, mas não construídas.
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Segundo o economista Paulo Sandroni (2008, p.654), no seu famoso

Dicionário de economia do século XXI, o II PND foi um “Programa de

desenvolvimento econômico e social que vigorou no governo Geisel, abrangendo o

período 1975-1979. Foi elaborado pelo Ministério do Planejamento. (...) O II PND foi

anunciado quando já se percebiam os contornos da crise que em seguida abalaria a

economia nacional e internacional, tendo como pano de fundo a elevação dos

preços do petróleo”.
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II PND de Ernesto Geisel
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O II PND (1975-1979), foi um plano econômico brasileiro, lançado em

setembro de 1974. Foi instituído durante o Governo do general gaúcho Ernesto

Geisel e tinha como finalidade estimular a produção de insumos básicos, bens de

capital, alimentos e energia para manter as taxas de crescimento dos anos

anteriores. A meta era manter o crescimento econômico em torno de 10% ao ano e o

crescimento do setor industrial em torno de 12% ao ano.

O plano econômico firmou-se politicamente graças ao capital financeiro

nacional e às oligarquias tradicionais. Apesar dos investimentos feitos no II PND não

obteve o êxito que pretendia e a dívida externa do Brasil aumentou

consideravelmente no período que o plano estava em vigor.
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Geisel estimulou a substituição de 

importações no Brasil em 1975



O II PND se propôs a fazer um Ajuste Estrutural na economia. Ao contrário do
Ajuste Conjuntural, que só modifica mecanismos da economia, como taxa de
câmbio, taxa de juros, impostos, regras para exportação e importação; o Ajuste
Estrutural procura solucionar problemas econômicos ao mexer na estrutura
econômica.

O Brasil era altamente dependente da importação de petróleo, cerca de 80%
de seu consumo era importado. E o petróleo era a principal matriz energética do
País que vinha crescendo a taxas altíssimas. Com o aumento dos preços do barril
de petróleo, a crise econômica foi brutal e o Governo Geisel elaborou o II PND.

Dentre as medidas do II PND, buscou-se diminuir a dependência do petróleo
árabe investindo em pesquisa, prospecção, extração e refinamento de petróleo
dentro do Brasil (leia-se Petrobras) e investiu também em fontes alternativas como o
álcool (leia-se Pró-Álcool).
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O Professor Jayr Figueiredo de Oliveira (2006, p.83), “O pacote de
investimentos, previsto pelo Plano, abrangia os seguintes setores: a) Ampliação da
produção interna de petróleo; b) Expansão da geração de energia elétrica, tanto pela
construção de hidrelétricas (Itaipu), quanto pela construção de usinas nucleares
(Angra); c) Expansão da produção de insumos industriais, como aço, petroquímicos,
metais não ferrosos; d) Expansão da infraestrutura como a Ferrovia do Aço e
projetos rodoviários; e) Expansão do setor de mecânica pesada, para ampliar a
produção de máquinas e equipamentos”.

Com o II PND (1974, p.15), “A renda per capita nacional, em 1979, terá
ultrapassado a barreira dos mil dólares”. Com o II PND (1974, p.16), “Em 1977,
estará o Brasil ultrapassando a barreira dos US$ 100 bilhões em seu PIB” ou seja, o
presidente Geisel, repetia o bordão: “O Brasil é uma ilha de prosperidade num mar
turbulento”, esquecendo de investir em capital humano.
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Pró-Álcool (Programa Nacional do Álcool) foi um programa de substituição em

larga escala dos combustíveis veiculares derivados de petróleo por álcool,

financiado pelo governo brasileiro, a partir de 1975, devido a primeira crise do

petróleo, ocasionada pelos países da OPEP, que boicotaram o fornecimento de

petróleo às nações aliadas à Israel e reduziram a produção mensal do “ouro negro”,

provocando uma escassez mundial e um aumento do barril de petróleo.

Em 14/11/975 o Decreto n°. 76.593 cria o Pró-Álcool. Este programa foi

idealizado pelo físico José Walter Bautista Vidal e pelo engenheiro Urbano Ernesto

Stumpf este último conhecido como o pai do motor a álcool. O programa substituiu a

gasolina por álcool etílico, o que gerou 10 milhões de automóveis a gasolina a

menos rodando no Brasil, diminuindo a dependência do País ao petróleo importado,

sobretudo, poluindo muito menos o meio ambiente do que a gasolina.
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O sucesso do II PND dependia de grande volume de recursos na forma de
financiamento de longo prazo. Grande parte destes financiamentos foram
conseguidos com os volumosos empréstimos ao FMI. Outra parte veio das linhas
públicas de crédito do BNDE.

O II PND aumentou a dívida externa brasileira, mas o plano conseguiu êxito
parcial, uma vez que, pela primeira vez na história, o Brasil conseguiu dominar todo
o ciclo produtivo industrial. Além disso obteve-se significativo aumento das
importações. Contudo, essa industrialização ocorreu a um preço alto, que fez
aumentar a dívida externa com o FMI, o que acabou derrocando na Moratória, com
o Governo José Sarney, em 1987.

Durante a Ditadura Militar, a dívida externa passou de US$ 3,9 bilhões, em
1964, para US$ 91,0 bilhões, em 1984, ou seja, um aumento de US$ 87,1 bilhões
em 20 anos, enfim, um acréscimo de 2.233,3%.
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Segundo o Professor Paulo Sandroni (2008, p.654), o II PND “propunha-se

transformar o Brasil numa potência emergente, deslocando-o do Terceiro Mundo,

subdesenvolvido, para o espaço dos países altamente industrializados e

desenvolvidos. (...) Para atingir esta meta, o PND do governo Geisel centralizava

seus esforços em três direções governamentais: substituir importações, elevar as

exportações e ampliar o mercado interno consumidor”.

O presidente Ernesto Geisel optou promover o crescimento econômico com

poupança externa e implantou o Pró-Álcool.
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Ernesto Geisel em jantar com o presidente

dos EUA, Jimmy Carter, em 1978



No II PND seria investido um total de 1 trilhão e 750 bilhões de cruzeiros. O

Brasil deveria chegar a 1979 com um PIB da ordem de US$ 120 bilhões e um PIB

per capita de mil dólares. Foi uma resposta à crise decorrente do choque do petróleo

no fim do “milagre econômico” brasileiro.

Para o Professor Jayr Figueiredo de Oliveira (2006, p.79), “Com o “milagre

econômico”, a taxa de crescimento econômico foi de 11,1% ao ano entre 1968 e

1973, daí o adjetivo de “milagre”, como havia ocorrido com a economia japonesa ao

longo da década de 1960”.

Já para o economista Paul Singer (1989, p.74), “Olhando-se o “milagre”

brasileiro de um outro ângulo, pode-se considerá-lo como produto de uma fase

ascendente do comércio internacional e das transações no mercado internacional de

capitais. Esta fase é o resultado de um período relativamente longo, em que os

conflitos entre as nações capitalistas foram afastados, graças à posição hegemônica

alcançada pelos Estados Unidos”.
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Em 1974, o economista Edmar Bacha cunhou o termo Belíndia para revelar
o que seria a distribuição de renda no Brasil: um disparate entre as condições
luxuosas da Bélgica e a miséria da Índia. Bacha criou um país fictício chamado
Belíndia, e marcou uma época de PIB alto da economia brasileira na década de
1970, todavia de elevada desigualdade social.

De acordo com o Professor Egon Nort em seu livro Brasil rumo ao Primeiro
Mundo (1997, p. 449), “Nosso país é uma BELÍNDIA. Se pararmos o crescimento
demográfico, a população da parte Índia será gradativamente transferida para a
parte Bélgica. Se insistirmos em aumentar a parte Índia, nesta era da informática,
sem empregos e sem renda, o cidadão que nasceu sem planejamento, ao acaso,
será empurrado para a escravidão econômica e, neste inferno, ele não se importará
em matar ou até mesmo em morrer. O cidadão da parte Bélgica, por mais que se
cuide, será assaltado em qualquer esquina e será sufocado pela violência, pois
continuará morando no Terceiro Mundo e navegando no mesmo barco”.
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No Governo do presidente da República João Baptista de Oliveira Figueiredo

(15/03/1979 a 15/03/1985) ocorreu a conclusão do processo de abertura política e o

agravamento da crise econômica (inflação alta, desemprego alto e empréstimos

internacionais com altos juros).

O presidente fluminense Figueiredo lançou o III PND em 31 de março de 1980.

O III PND é o quarto e último plano econômico da Ditadura Militar.

192“Prefiro cheiro de cavalo do que

cheiro de povo”, João Figueiredo.
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O III PND foi formulado para o período 1980-85, no Governo do general

fluminense João Figueiredo, registrou alto índice de flexibilidade, estabelecendo

apenas diretrizes gerais e criando um amplo programa indicativo, em que a presença

do Estado se limitou àqueles setores considerados básicos para o processo de

crescimento econômico do Brasil.

As características predominantes do III PND, contrariamente aos planos

anteriores, referem-se a metas qualitativas, conforme a ideia de um processo de

planejamento. Todavia, é de se concluir que diretrizes e metas qualitativas exigem um

severo acompanhamento das tendências econômicas e sociais, bem como das forças

políticas atuantes, no sentido de manter equilibrados os programas econômicos de

um país com dimensões continentais.

O III PND almejava o crescimento da renda e do emprego, o equilíbrio no

balanço de pagamentos e sobretudo, combater a inflação de custos.
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No Governo do presidente João Figueiredo (1979-1985) teve, na verdade, as

suas metas e objetivos econômicos explicitados basicamente em dois tipos de linhas

de atuação.

A primeira linha (de Mário Henrique Simonsen), por meio do Programa

Emergencial (1979), que compreendia dois conjuntos de medidas de curto prazo: de

estímulo à agricultura e de controle da inflação.

A segunda linha (de Delfim Netto), no III PND (1980-1985), era uma tentativa

de atualização e adequação do Projeto Brasil Potência à nova situação da economia

brasileira na primeira metade dos anos 80, após o Segundo Choque do Petróleo em

1979 e da alta dos juros nos EUA.

O III PND acarretou uma crise econômica no Brasil e a taxa de inflação

alcançou o IGP-DI de 223,8% em 1984. Segundo o IBGE, os 10% mais ricos detíam

46,8% da Renda Nacional, enquanto os 50% mais pobres detíam apenas 13,4% no

ano de 1984.
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Em 1979, o preço do barril de petróleo voltou a subir (desta vez de US$ 14

para US$ 30), em resultado de nova ação concertada da OPEP. Chamou-se a este

aumento de 114,2% o Segundo Choque do Petróleo. O corte na venda e distribuição

do petróleo por parte do segundo maior produtor mundial, o Irã, em meio à

Revolução Islâmica, pela qual passou o país em 11 de fevereiro de 1979, comanda

pelo xiita Aiatolá Khomeini. A OPEP atua para controlar o volume da produção de

petróleo e os preços internacionais do barril de petróleo.
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Aiatolá Khomeini Produção de petróleo em terra
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de energia limpa e renovável do planeta.

A Usina Hidrelétrica de Itaipu, a maior usina hidrelétrica do mundo, foi

inaugurada em 5 de novembro de 1982, pelo presidente brasileiro João Figueiredo

e pelo presidente paraguaio Alfredo Stroessner.

A entrada em operação da Usina de Itaipu Binacional, prevista inicialmente

para 1983 (atrasou apenas um ano), correu o risco de ser adiada indefinidamente.

O Brasil, que na década anterior crescia muito e, foi duramente atingido pela

segunda crise do petróleo (1979), que afugentou os investidores. Ninguém mais

queria emprestar dinheiro, a não ser a juros astronômicos.
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O ministro do Planejamento, Antônio Delfim Netto, procurou executar o III

PND, que tinha como principais preocupações promover o crescimento da renda

nacional e do emprego; controlar a dívida externa; combater a inflação; e desenvolver

novas fontes de energia.

No III PND surgiu o Complexo de Carajás, no sul do Pará, em 1985, para

aumentar a produção e a exportação de minério de ferro. A maior mina de minério de

ferro do mundo encontra-se em Carajás, logo, um ferro que vale ouro. Em função do

descontrole econômico provocado pelo III PND, a economia brasileira ingressa na

Década Perdida de 1980, logo o Brasil não conquistou sua sonhada vaga no seleto

grupo dos países do Primeiro Mundo.
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Em Serra Pelada, no sul do Pará, ocorreu a maior corrida do ouro do século

XX no mundo. A partir de fevereiro de 1980, foram 116 mil garimpeiros em busca de

realizar um grande sonho, enriquecer, com uma pepita de ouro, enfrentando 190 m

de profundidade e diversas doenças como malária.

Em 1982, ocorreu as eleições diretas para governador nos estados (vitória

de candidatos oposicionistas em 10 estados, incluindo SP, com Franco Montoro; RJ,

com Leonel Brizola; e MG, com Tancredo Neves). Em março de 1984, surge a

Emenda Dante de Oliveira (PMDB–MT), que lutava para eleições diretas para

presidente da República. Então, surge uma grande mobilização nacional, a

campanha Diretas Já. O Brasil unido pela democracia e o povo de mãos canta o

Hino Nacional na Praça da Sé e grita: Diretas Já!

198
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Infelizmente, a Emenda Dante de Oliveira foi vetada pelo Congresso

Nacional por 22 votos de diferença. O povo brasileiro ficou muito decepcionado e

com muita vontade de terminar a Ditadura Militar. Impulsionado por obras como a

Ponte Rio-Niterói, o PIB brasileiro chegou a crescer 14%, em 1973, para cair a -

4,3%, em 1981, segundo o IBGE. De acordo com o Banco Mundial, em 1980, o

Brasil era a oitava economia do mundo, mas o terceiro país mais desigual do

planeta, com 30% da população analfabeta.

A Ditadura Militar durou 21 anos, começou em 31/03/1964, com as tropas

do 2º Exército brasileiro do general Olympio Mourão nas ruas, e terminou com a

eleição indireta do político mineiro Tancredo Neves, pelo Colégio Eleitoral, em

15/01/1985.

O Brasil parou novamente em 21/04/1985, e chorou muito com a morte do

presidente eleito Tancredo Neves, apenas comparável com o suicídio do presidente

Getúlio Vargas, com um tiro no coração, em 29/08/1954.
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Quadro 4. Os Principais Indicadores Econômicos no Brasil – 1964-1985

Ano

Taxa de

Crescimento 

do PIB IGP-DI

Dívida 

Externa Ano

Taxa de 

Crescimento 

do PIB IGP-DI

Dívida 

Externa

(%) (%) (US$ bilhões) (%) (%) (US$ bilhões)

1964 3,4 91,8 3,9 1975 5,2 29,4 21,2

1965 2,4 65,7 4,8 1976 9,8 46,3 26,0

1966 6,7 41,3 5,2 1977 4,6 38,6 32,0

1967 4,2 30,4 3,3 1978 4,8 40,5 43,5

1968 9,8 22,0 3,8 1979 7,2 72,2 50,0

1969 9,5 18,7 4,4 1980 9,1 110,2 53,8

1970 10,4 18,5 5,3 1981 -3,1 95,2 61,4

1971 11,3 21,4 6,6 1982 1,1 99,7 70,2

1972 12,1 15,9 9,2 1983 -2,8 210,9 81,3

1973 14,0 15,5 12,6 1984 5,7 223,8 91,1

1974 9,0 34,5 17,2 1985 7,9 235,0 93,3
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PLANO ECONÔMICO ANO PRESIDENTE

PLANO CRUZADO 1986 José Sarney

PLANO CRUZADO II 1986 José Sarney

PLANO BRESSER 1987 José Sarney

PLANO VERÃO 1989 José Sarney

PLANO COLLOR 1990 Fernando Collor

PLANO COLLOR II 1991 Fernando Collor

PLANO REAL 1994 Itamar Franco
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A máquina para remarcar preços foi um

símbolo do período da hiperinflação no Brasil.



Entre 1947 a 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu economicamente no
mundo, a frente do Japão. O taxa média de crescimento do PIB brasileiro foi de
7,6% ao ano. Mas, o crescimento econômico robusto foi à custa do empobrecimento
da maioria da população brasileira.

A Ditadura Militar no Brasil foi uma das mais longas e mais duras da América
Latina. De acordo com Darcy Ribeiro (2010, p.54), “A ditadura militar, nos seus vinte
anos de despotismo, tudo degradou. O que era bom estragou. O que já era ruim
piorou. Na economia, de milagre em milagre, empobreceu impiedosamente o povo
já miserável, e enriqueceu nababescamente o capitalista da especulação e seus
associados das empresas estrangeiras”.

Os planos heterodoxos de estabilização econômica foram implementados e
contribuíram muito para o surgimento da Década Perdida de 80 (com taxa média de
crescimento econômico de 1,4% ao ano) e para aumentar a desigualdade social no
País.
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Entre 1950 e 1980, o PIB per capita cresceu 4,1% ao ano, atrás apenas do

Japão. Entre 1980 e 2010, o PIB per capita cresceu 1% ao ano.

A inércia inflacionária, alimentada pela indexação generalizada da economia,

fez com que os esforços de pesquisa se concentrassem na procura de soluções

alternativas para a eliminação da inflação inercial. Conforme Sandroni (2008, p.428)

a inflação inercial é um “processo inflacionário muito intenso, gerado pelo reajuste

pleno de preços, de acordo com a inflação observada no período imediatamente

anterior”.

Entre as propostas heterodoxas de combate à inflação inercial, duas

receberiam particular destaque, as dos economistas Francisco Lopes e André Lara

Resende. Um choque heterodoxo destacava o mecanismo de autosustentação da

inflação e propunha, como forma de desvincular a inflação presente da inflação

futura, um congelamento de preços e salários, acompanhada de políticas monetária

e fiscal contracionistas.
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Esta proposta do Francisco Lopes, economista mineiro formado pela UFRJ
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) e pós-graduado em Harvard, apoia-se no
pressuposto de que uma política anti-inflacionária eficaz, deve agir diretamente
sobre a tendência inflacionária. Não seria suficiente a extinção dos mecanismos de
indexação, uma vez que isto teria tendência a não afetar o movimento inercial, uma
vez que os agentes comportariam defensivamente perante as perdas de rendimento
real.

A proposta de André Lara Resende, economista fluminense formado pela
PUC-RIO (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) e PhD em Economia
pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), partia do pressuposto de que a
inflação era essencialmente inercial. O seu programa era contrário à utilização de
um congelamento de preços, devido não só às dificuldades operacionais de
execução dessa medida, bem como às distorções que isso provocaria na estrutura
de preços relativos.
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Para Luiz Filgueiras (2006, p.78), “O segundo grupo de economistas, ligados à

PUC do Rio de Janeiro, defendia a concepção inercialista no tratamento do

fenômeno inflacionário. A ideia era de que, na ausência de choques de demanda e

de oferta (causas primárias), a inflação poderia persistir em função de um processo

generalizado de indexação, formal ou mesmo informal. Portanto, nessas condições,

a memória do passado (indexação) se constitiuiria na causa da inflação passada,

independemente do estado das expectativas, uma vez que os formadores de preços

não levariam em conta a avaliação sobre o futuro (...). Como solução, recomedava-

se a aplicação de choques heterodoxos, que apagasse essa memória, de tal forma

que se mudasse o comportamento dos agentes econômicos no processo de

formação de preços, eliminando-se a inflação inercial”.
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A sua proposta de política anti-inflacionária baseava-se na observação de que
durante períodos de elevada inflação, os agentes econômicos reduzem cada vez
mais os prazos dos contratos que celebram, devido à necessidade de
continuamente se reverem os preços. Este procedimento permite que, após o
anúncio de uma reforma monetária e de medidas de política econômica, a inflação
caia.

Heterodoxos rejeitam a sabedoria convencional e criam suas próprias teorias.
De modo geral, esse grupo entende que o crescimento econômico é
responsabilidade do Estado e que este objetivo deve ser buscado a qualquer custo,
mesmo que seja preciso algum desequilíbrio nos fundamentos macroeconômicos
em um primeiro momento.

No Brasil criou-se o terrível medo do monstro chamado inflação. De acordo
com Paulo Sandroni (2008, p.426), inflação é o “Aumento persistente dos preços em
geral, de que resulta uma contínua perda do poder aquisitivo da moeda”.
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Infográfico 5. A Evolução da Taxa de Inflação no Brasil – 1986-2013 

Fonte: FGV. 
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Historicamente, a inflação no Brasil foi representada por um dragão, sempre

pronto para abocanhar o poder aquisitivo do trabalhador. Em 28 de fevereiro de 1986,

foi decretado o Plano Cruzado, ocorrendo à substituição do cruzeiro pelo cruzado e o

congelamento de preços e salários. Sugiram os fiscais do Sarney com as tabelas da

SUNAB e calculadoras nas mãos lutando contra um dragão chamado inflação.

Durante alguns meses as mercadorias sumiram das prateleiras dos supermercados;

surgiram os ágios e as imensas filas de consumidores nos açougues desabastecidos.

Em seguida, surgiu o Plano Cruzado II (21/11/1986), um conjunto de medidas

destinadas a controlar a inflação inercial. O Plano Bresser foi decretado em 15 de

junho de 1987 pelo ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser-Pereira. Ocorreu um

novo congelamento de preços e salários, porém por 90 dias para controlar a inflação.

Em 16 de janeiro de 1989, o ministro da Fazenda, o economista Maílson da Nóbrega,

lançou o Plano Verão.
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Historicamente, a inflação alta foi transformada num dragão, sempre pronto

para morder o aumento do salário mínimo do trabalhador brasileiro. Com o Plano

Verão ocorreu à substituição do cruzado pelo cruzado novo e os preços e os salários

ficaram congelados por três meses. O Governo José Sarney enfrentou diversas

greves de protesto contra a estagnação econômica, o desemprego alto e a inflação

alta, uma típica estagflação. No Plano Collor em 16 de março de 1990 ocorreu a

substituição do cruzado novo pelo cruzeiro. O Governo Fernando Collor de Mello

bloqueou 85 bilhões de dólares em depósito na rede bancária do Brasil para liquidar

com um único tiro um tigre chamado inflação. No Plano Collor II em 01 de fevereiro

de 1991 ocorreu o último congelamento de preços e salários na tentativa de conter o

boi bravo chamado inflação. No Governo Itamar Franco em 01 de julho de 1994 foi

lançado o Plano Real, ocorrendo à última tentativa de enfrentar um vampiro chamado

inflação, sem o uso de congelamento de preços e salários nem confisco de

poupança.

209

4.2.11. OS PLANOS ECONÔMICOS 

DURANTE A NOVA REPÚBLICA



Segundo o Professor Antonio Lanzana (2012, p.91) no livro intitulado

Economia Brasileira: Fundamentos e Atualidade, “A inflação tem sido um dos temas

mais discutidos dentro das análises sobre a economia brasileira. Ao longo das

últimas décadas, o Brasil viveu as mais diferentes experiências inflacionárias: desde

o programa bem sucedido de combate à inflação do Governo Castello Branco (1964-

1967) até o Plano Real (1994), o país passou por seis programas fracassados de

estabilização (Cruzado, Cruzado II, Bresser, Verão, Collor, Collor II), assistiu a um

processo crescente de indexação e esteve à beira da hiperinflação, no final do

Governo Sarney (março/1990)”.

A hiperinflação (uma inflação acima dos níveis adequados e fora de

controle) destruiu o poder aquisitivo dos trabalhadores brasileiros. O custo de vida

ficou muito caro no Brasil. Os custos mensais com alimentação, habitação, saúde,

educação, vestuário e transporte subiram do Plano Cruzado até o Plano Real.
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Nome do Ministro da Fazenda Início da Gestão Fim da Gestão Presidente

Francisco Oswaldo Neves Dornelles 15 de Março de 1985 27 de Agosto de 1985

José Sarney

Dilson Domingos Funaro 27 de Agosto de 1985 24 de Abril de 1987

Luiz Carlos Bresser-Pereira 29 de Abril de 1987 28 de Dezembro de 1987

Maílson Ferreira da Nóbrega (interino) 13 de Maio de 1987 6 de Janeiro de 1988

Maílson Ferreira da Nóbrega 6 de Janeiro de 1988 15 de Março de 1990

Zélia Maria Cardoso de Mello 15 de Março de 1990 10 de Maio de 1991
Fernando Collor

Marcílio Marques Moreira 10 de Maio de 1991 2 de Outubro de 1992

Francisco Dornelles Dilson Funaro Bresser-Pereira Maílson da Nóbrega Zélia Cardoso de Mello Marcílio Marques Moreira 
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Plano 

Econômico

Preços Salários

Cruzado Congelamento de fevereiro de

1986 a fevereiro de 1987.

Indexação por gatilho salarial

(20%) após o abono de 8%.

Cruzado II Não ocorreu congelamento

de preços.

Não ocorreu congelamento de

salários.

Bresser Congelamento de junho

a setembro de 1987.

Congelados de junho

a setembro de 1987.

Verão Congelamento de janeiro

a maio de 1989.

Congelamento de janeiro

a abril de 1989.

Collor Congelamento de março a

dezembro de 1990.

Novo congelamento de salários e

em seguida a desindexação de

salários.

Collor II Congelamento de fevereiro

a dezembro de 1991.

Novo congelamento de salários

por três meses.

Real Não ocorreu congelamento

de preços.

Não ocorreu congelamento de

salários.
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Plano Econômico Principais Medidas Contra a Inflação Principais Resultados

Cruzado

(Fevereiro/1986)

Congelamento de preços e salários;

Desindexação da Economia;

Ausência de controle monetário e fiscal; e

Criação da nova moeda: Cruzado.

Preços e salários ficaram estáveis por seis meses;

Crescimento momentâneo do PIB;

Queda brusca da inflação nos primeiros meses; e

Crise no Balanço de Pagamentos.

Cruzado II

(Novembro/1986)

Para diminuir o consumo no país, foi autorizado o

descongelamento de preços;

Os impostos das bebidas e cigarros foram

reajustados.

A inflação voltou a subir;

A perda brutal do poder de compra dos assalariados;

Desemprego alto; e

Declaração da moratória da dívida externa.

Bresser

(Junho/1987)

Congelamento de preços e salários;

Tentativa de Ajuste Fiscal;

Tentativa de redução da dívida externa; e

URP como referência monetária.

Preços e salários ficaram estáveis por três meses;

Fracasso no Ajuste Fiscal;

Política monetária descontrolada; e

Recessão econômica.

Verão

(Janeiro/1989)

Congelamento de preços, salários e câmbio;

Taxas de juros altas;

Nova tentativa de Ajuste Fiscal;

Desindexação parcial da Economia; e

Criação de uma nova moeda: Cruzado novo.

Preços e salários ficaram estáveis por dois meses;

Novo fracasso na tentativa de Ajuste Fiscal;

Calote da dívida externa;

Introdução de uma indexação diária; e

Hiperinflação.

Collor

(Março/1990)

Novo congelamento de preços e salários;

Confisco das contas bancárias;

Suspensão dos pagamentos da dívida externa;

Desindexação de salários; e

Nova moeda com corte de três zeros: Cruzeiro.

Preços e salários ficaram estáveis por dois meses;

Política monetária expansionista;

Ajuste Fiscal curto e ineficiente;

Recessão econômica; e

Crise de incerteza com deterioração das expectativas.

Collor II

(Fevereiro/1991)

Controle de preços e salários;

Desindexação;

Ajuste das tarifas públicas; e

Redução das alíquotas de importação.

Preços e salários seguiram estáveis por três meses;

Criação de uma taxa de indexação;

Deterioração em termos reais das tarifas públicas; e

Inflação alta e desemprego elevado.

Fonte: Revista Conjuntura Econômica. Edição Especial – Novembro/1997
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De 15 de março de 1985 (a posse do vice-presidente José Sarney por eleições

indiretas por causa da morte do presidente eleito Tancredo Neves) até 29 de

dezembro de 1992 (a renúncia do presidente Fernando Collor por causa do

impeachment), o Brasil implantou seis planos econômicos: Plano Cruzado, Plano

Cruzado II, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor e Plano Collor II.

O principal objetivo dos planos econômicos era combater a inflação no Brasil.

A inflação era o inimigo público número 1. Para o presidente José Sarney com o

Plano Cruzado: “inicia uma guerra de vida ou morte contra a inflação”. Para o

presidente Fernando Collor com o Plano Collor: “não temos alternativas, o Brasil não

aceita mais derrotas, agora é vencer ou vencer”.
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No dia 28 de fevereiro de 1986, o Governo José Sarney anunciava o plano

heterodoxo de estabilização econômica, o Plano Cruzado. O programa de

estabilização promoveu uma reforma monetária que instituiu o cruzado como

unidade básica do padrão monetário, sendo a taxa de conversão fixada em Cr$

1.000,00 (mil cruzeiros) por Cz$ 1,00 (um cruzado).

O Plano Cruzado foi um conjunto de medidas econômicas, lançado pelo

governo brasileiro em 28 de fevereiro de 1986, com base no Decreto Lei nº 2.283. O

empresário paulista Dilson Funaro, com uma equipe de economistas participaram da

criação do plano econômico, o então ministro do Planejamento João Sayad, além de

Edmar Bacha, André Lara Resende, Pérsio Arida e Francisco Lopes.
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Em 1986, na última reunião ministerial antes do anúncio do plano econômico,
quando todos avaliaram os perigos das medidas econômicas, o presidente Sarney
teve a oportunidade de dizer: “Sei que estou colocando a cabeça na guilhotina, mas
vou arriscar porque o povo brasileiro merece que se faça isso”. Em 28 de fevereiro
de 1986 foi lançado o Plano Cruzado, tendo o empresário paulista Dílson Funaro
(presidente da Trol) no Ministério da Fazenda. O presidente Sarney anuncia na TV o
Plano Cruzado. Funaro declara a morte da inflação e o seu frio funeral: “A inflação
de março vai ser de zero”. Sua ousadia foi inspirada no plano heterodoxo em Israel
(1985).

Destacam-se as principais medidas: i) Muda a moeda de cruzeiro (Cr$) para
cruzado (Cz$); ii) Congela preços (Tabela da SUNAB) e salários; iii) Extingue a
correção monetária; iv) Cria o seguro-desemprego para o trabalhador que fosse
dispensado sem justa causa ou em virtude do fechamento de empresas; e v) Passa
o salário a ser reajustado pelo chamado gatilho salarial.
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No início o povo foi tomado por uma grande euforia, onde os consumidores
foram convocados a se tornar “Fiscal do Sarney”, denunciando as remarcações,
para que o congelamento de preços tivesse êxito. A inflação foi contida, o poder
aquisitivo cresceu e a economia voltou a crescer. Com o aumento dos salários e o
congelamento de preços, aumentou-se o consumo, porém a forte demanda abalou o
congelamento e levou o Plano Cruzado ao fracasso.

Ocorreram o desabastecimento, os ágios de até 100% nos preços congelados
e a caça ao boi no pasto. Com quatro meses de vida o Plano Cruzado já mostrava a
sua fragilidade, as mercadorias desapareceram das prateleiras dos supermercados,
os fornecedores cobravam ágio e a inflação voltava a subir.
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O Plano Cruzado corta três zeros da moeda (cruzeiro), que passa a se

chamar cruzado, como parte de um pacote de medidas para tentar conter a inflação

inercial.

As medidas do Plano Cruzado, do Governo José Sarney, em plena Nova

República, no século XX, tinham como objetivo prioritário desmontar os mecanismos

de indexação, responsáveis pela manutenção da inércia inflacionária e as suas

principais medidas foram:

Cruzado (Cz$)
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i) mudança de cruzeiro para o cruzado, com a paridade de mil cruzeiros por um

cruzado;

ii) o término da correção monetária para contratos de prazo inferior a um ano, exceto

para os depósitos em cadernetas de poupança, que voltaram a ser reajustadas

trimestralmente, bem como os saldos do FGTS e PIS (Programa de Integração

Social), criado em setembro de 1970;
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iii) os contratos com prazo superior a um ano, poderiam ter cláusulas de reajustes

vinculadas à OTN (Obrigação do Tesouro Nacional), que substituía a antiga ORTN e

que teve o seu valor fixado em Cz$ 106,40 até 1 de março de 1987;

iv) conversão para cruzados dos depósitos à vista e de poupança, bem como das

contas do FGTS, PIS/PASEP e de todas as obrigações vencidas e exigíveis;

v) conversão em cruzados dos salários e demais remunerações pela média real dos

últimos seis meses, acrescida de um abono de 8%. Para o salário mínimo o abono

ascendia a 16,1% e adicionalmente restabeleciam-se os reajustes anuais na data-

base de cada categoria, voltando a reajustar-se o salário mínimo em 1 de março de

1987;

vi) congelamento geral de preços, aos níveis vigentes em 27 de fevereiro de 1986

no combate a inflação alta;
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vii) reajuste automático do salário, sempre que a taxa acumulada de inflação

ultrapassasse os 20% a partir da data da vigência do Decreto-lei, ou então da primeira

negociação salarial, ou seja, gatilho salarial de 20%;

viii) conversão dos aluguéis e prestações do sistema financeiro da habitação pelo valor

real médio dos últimos 12 meses;

ix) conversão em cruzados dos contratos com taxas de juros pré-fixadas, na data do

vencimento, com base numa tabela que passou a desvalorizar o cruzeiro à taxa diária

de 0,45%, o que equivalia a uma expectativa inflacionária neles embutida de 14,4% ao

mês;

x) passava a apurar-se a taxa de inflação em cruzados pelo IPC (Índice de Preços ao

Consumidor), calculado pelo FGV (Fundação Getulio Vargas);

xi) cancelamento dos aumentos porventura anunciados à véspera do plano e fixação de

uma taxa de câmbio com base no valor vigente.
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O cruzeiro era moeda oficial do Brasil em 27/02/1986, mês do carnaval. De

acordo com a música interpretada por Beth Carvalho, “De que me serve um saco

cheio de dinheiro/Pra comprar um quilo de feijão”. Então surgiu o cruzado em

28/02/1986. O símbolo da hiperinflação foi a máquina para remarcar preços nos

supermercados. Os fiscais da SUNAB e do Sarney foram a guerra contra a

remarcarção de preços em todo o País.

O congelamento de preços foi considerado uma grande mudança na

economia brasileira para derrubar a inflação. Mas, o preço do feijão dobraria nos

supermercados, devido os fracassos dos planos econômicos. De manhã o preço do

feijão era um determinado valor, a tarde já outro muito maior.

O feijão e o arroz são a base da dieta brasileira. Os brasileiros passaram a

consumir menos feijão e arroz em suas residências. O prato típico brasileiro e rico em

nutrientes foi ficando muito distante das mesas brasileiras, sobretudo das classes

mais pobres.
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Apenas uma semana após o partido do governo ter ganho as eleições

estaduais, um novo plano econômico intitulado Cruzado II foi anunciado. Foram 22

governadores eleitos pelo PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), o

maior partido político brasileiro.

Consistia num conjunto de medidas, que na verdade punha praticamente fim

ao plano heterodoxo de fevereiro de 1986 e cujos principais objetivos tinham sido

obter taxas de inflação muito próximas de zero, aliadas à manutenção do

crescimento econômico.

Estas medidas do Governo Sarney centravam-se numa elevação significativa

dos impostos indiretos, uma vez que o Governo Federal optou por não realizar

cortes nas despesas públicas. A economia brasileira semi-estagnada não gerou

emprego, não distribuiu riqueza nem renda, e sobretudo, não controlou a inflação.
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No Plano Cruzado II, o economista João Manuel Cardoso de Mello,
integrante da equipe econômica do ministro Funaro e autor da obra O Capitalismo
Tardio (1982), fez uma nova tentativa de combater a inflação inercial. Para Mello
(1995, p.177), “(...), a História brasileira e latino-americana é a História de um
determinado capitalismo, do capitalismo tardio:(...)”.

Plano Cruzado II foi um pacote fiscal que acabou por fornecer uma válvula
de escape para toda a inflação reprimida durante o congelamento de preços do Plano
Cruzado. O plano econômico pretendia controlar o déficit fiscal aumentando a receita
tributária. Enfatizando, que no Brasil, temos uma estrutura tributária muito distorciva e
sobretudo, muita elevada.

Dentro de um contexto de preços desalinhados e defasados, aliados a uma
escassez de oferta em vários setores, as autoridades econômicas aumentaram
fortemente o preço de um número reduzido de produtos, através da elevação da
alíquota do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).
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O Plano Cruzado II tentou combater a inflação inercial com a elevação dos

tributos federais e reajuste de preços dos serviços públicos. Entre estes aumentos

estavam:

• o dos automóveis em 80%;

• o dos cigarros entre 45% e 120%;

• o das bebidas em 100%;

• o da gasolina e álcool em 60%;

• o dos remédios em 10%;

• o do açúcar em 25%; e

• o das tarifas públicas, com 35% para a energia elétrica e telefone e 80% para as

tarifas postais.
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Uma das medidas do Plano Cruzado II, que viria a provocar fortes reações de

toda a sociedade brasileira, aí incluídos políticos e congressistas recém-eleitos, era

a de alterar uma vez mais o índice oficial da inflação. Antevendo o forte impacto que

os aumentos de preços teriam sobre a taxa de inflação e portanto sobre a escala

móvel de salários, a medida decretava que o índice de inflação continuava a ser

medido pelo IPC, da FGV, mas que os aumentos de preços dos automóveis,

cigarros, bebidas e açúcar, bem como as alterações de preços motivadas por fatores

sazonais, deveriam ser expurgados do IPC.

No Plano Cruzado II ocorreu o processo de liberar os preços de serviços e

produtos congelados e promoveu o aumento das importações, esgotando

rapidamente as reservas cambiais brasileiras.
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Permanecia o gatilho salarial, porém, os índices de inflação no Brasil eram

ajustados de modo a evitar o seu disparo de todo modo, em 1987, o índice atingiu

um patamar que disparou o gatilho, disparava a cada 20% na taxa de inflação.

Conforme o Professor Cyro Rezende (1999, p.176), “Uma semana após a

estrondosa vitória eleitoral do governo, o tão necessário ajuste no Plano foi

anunciado, sendo conhecido por Cruzado II. Seu objetivo básico era aumentar a

arrecadação do governo (sendo portanto passível de ser qualificado como pacote

fiscal), por meio do reajuste de certos preços públicos (combustíveis, energia

elétrica, tarifas telefônicas e postais) e da majoração de impostos indiretos

incidentes sobre automóveis, bebidas e cigarros. Deveria provocar um violento

choque inflacionário (120% de aumento no preço dos cigarros, por exemplo), de

modo a absorver toda a inflação reprimida durante o período de congelamento”.
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O Plano Bresser foi um plano econômico lançado em 15 de junho de 1987,

através da Resolução nº 1.338. O então ministro da Fazenda, o paulista Luiz Carlos

Bresser-Pereira, implantou o terceiro plano econômico do Governo José Sarney,

após os Planos Cruzado e Cruzado II, que haviam fracassado na tentativa de

controlar a inflação no Brasil.

De acordo com Antonio Lanzana (2012, p.102), o Plano Bresser, “Tentou

conciliar a busca do equilíbrio externo e o combate à inflação”. O Plano Bresser

realizou o congelamento de preços e salários por três meses, mas não tinha como

meta a inflação zero.
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O Plano Bresser foi apresentado por Bresser-Pereira, que assumiu o ministério
da Fazenda em 29 de abril de 1987, com sérios problemas de inflação. O grande
vilão era o déficit público, onde o governo gastava mais do que arrecadava, então
em 15 de junho de 1987 foi apresentado o Plano Bresser onde decretava
congelamento de preços e salários.

E para diminuir o déficit público toma algumas medidas, como: i) aumentar
tributos; ii) eliminar o subsídio do trigo; iii) adiar obras de grande porte já planejadas
entre elas o trem-bala entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, a Ferrovia
Norte-Sul e o pólo-petroquímico do RJ; e iv) desativar o gatilho salarial.

Em 20 de fevereiro de 1987, o Brasil estava em moratória, decretada pelo
presidente José Sarney. Bresser-Pereira retomou as negociações com o FMI, o
Brasil suspendeu a moratória, isto é, suspensão de pagamento dos serviços da
dívida externa, em setembro de 1988. Mesmo com todas essas medidas a inflação
chegou a 363,41% em 1987. As ideias de Bresser-Pereira influenciaram o Plano
Brady (março de 1989) do Governo George Bush para renovar a dívida externa de
países em desenvolvimento, mediante a troca por bônus novos, os bradies.
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Em abril de 1987, em meio à crise provocada pelo fracasso do Plano

Cruzado, e com a inflação em alta, Luiz Carlos Bresser-Pereira assumiu o Ministério

da Fazenda. Um mês após a sua posse a inflação atingiu o índice de 23,21%. O

grande problema era o déficit público, pelo qual o governo gastava mais do

arrecadava, sendo que nos primeiros quatro meses de 1987, já se havia acumulado

um déficit projetado de 7,2% do PIB.

O Plano Bresser instituiu o congelamento de preços e salários, a criação da

URP (Unidade de Referência de Preços) como referência monetária para o reajuste

de salários, e o aumento de impostos, além da elevação das taxas de juros.
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Segundo Paulo Sandroni (2008, p.867), a URP é o “Índice que substituiu o

gatilho salarial no reajuste de salários e que determinou tetos para o reajuste de

alguns preços. Seu valor inicial, em vigor, a partir de 15/6/1987, era igual a cem e

permaneceu inalterado até o término da fase de congelamento fixado pelo Plano

Bresser, em no máximo noventa dias. Nos três meses seguintes, os salários

passariam a ser reajustados mensalmente, a uma taxa fixa determinada pela

variação média mensal do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), ocorrida durante o

período de congelamento”.

Segundo o Professor de Economia da USP (Universidade de São Paulo),

Antonio Lanzana (2012, p.103), analisando o Plano Bresser, “Entre as causas da

reaceleração inflacionária, podem-se encontrar: (a) ampliação do déficit público (o

governo aumentou a arrecadação, mas ampliou os gastos, notadamente na área de

pessoal e encargos); (b) reindexação por meio da URP; e (c) desvalorização

cambial”.
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Impossibilitado de tocar a política monetária em virtude de interesses

contrários do Governo Sarney, não o permitindo manter a política fiscal, Bresser-

Pereira pede demissão em 6 de janeiro de 1988 e assume interinamente, o

economista Maílson da Nóbrega. Bresser tentou realizar o Ajuste Fiscal, mas os

poderosos políticos do PMDB disseram não.

Ao assumir o Ministério da Fazenda, Maílson da Nóbrega propôs uma

política econômica sem medidas drásticas, e tentou conviver com a inflação alta

fazendo ajustes localizados, essa política foi denominada de "Feijão com Arroz",

prato típico dos brasileiros, a qual deveria evitar a hiperinflação. A indexação é uma

salvaguarda contra a hiperinflação.

O Brasil vivia uma hiperinflação e o ministro Maílson da Nóbrega dizia que

faria uma política do “Feijão com Arroz” até o fim do Governo José Sarney. Porém,

em 1988, ano da promulgação da Constituição Federal, a inflação chega a 980,22%

e Sarney lança mais um plano econômico na Nova República.
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O Plano Verão, instituído em 16 de janeiro de 1989, foi um plano

econômico lançado pelo Governo do presidente José Sarney, idealizado pelo

ministro da Fazenda, o economista paraibano Maílson Ferreira da Nóbrega, nascido

em Cruz do Espírito Santo, em 14 de maio de 1942.

O nome popular do plano econômico é oriundo da estação do ano em

janeiro de 1989 no Brasil e porque na Argentina ocorreu o Plano Primavera em

junho de 1988. Logo, as coisas e as cabeças ficariam bem quentes para a classe

trabalhadora brasileira.
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O Plano Verão procurava desindexar a economia brasileira e reduzir a

demanda agregada, por meio das seguintes medidas:

a) Redução de despesas públicas;

b) Restrições ao crédito;

c) Aumento significativo das taxas de juros;

d) Desvalorização cambial de 17%;

e) Congelamento de preços e salários;

f) Extinção da URP e da OTN;

g) Cria uma nova moeda, o cruzado novo;

h) Salários definidos pela média real de 1988, mas sem aumentos reais;

i) O realinhamento dos preços dos combustíveis e da energia elétrica.
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A criação de uma nova moeda, o cruzado novo, inicialmente atrelada em

paridade com o dólar americano e a extinção da OTN, importante fator de correção

monetária, mudaram novamente os rumos da economia brasileira.

Em 1989, o Plano Verão extinguiu a URP, que corrigia os salários de três em

três meses. Com a extinção gerou perdas salariais de 26,05%, ações judiciais

propostas por trabalhadores e sindicatos em todo o Brasil obtiveram vitórias em

vários tribunais até 1994. O Plano Verão também gerou grandes desajustes às

cadernetas de poupança, em que as perdas chegaram a 20,37%.

A taxa de inflação medida pelo IPCA, do IBGE, chegará ao final de 1989 ao

valor de 1.972,91%. A hiperinflação provocará um calor de preocupação nas famílias

brasileiras. A insatisfação popular provocará greves por causa do último

congelamento de preços e salários do Governo Sarney.
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O cruzado novo (NCz$) foi a moeda brasileira de 16 de janeiro de 1989 a

15 de março de 1990, através da Medida Provisória nº 32, de 15/01/89, convertida

na Lei nº 7.730, de 31/01/89. O cruzado novo correspondia a mil cruzados, ou seja,

houve um corte de três zeros. Pela primeira vez aparecia a Efígie da República, a

francesa Marianne, a musa da Liberdade e da República, durante a Revolução

Francesa de 1789.

No Plano Verão os preços e os salários congelados em cruzados novos por

três meses. O Governo José Sarney enfrentou diversas greves de protesto contra a

estagflação, a estagnação com inflação e desemprego altos.

4.2.15. PLANO 

VERÃO

Cruzado Novo (NCZ$) A Liberdade guiando o povo, Delacroix



O Plano Verão foi o terceiro plano econômico e a segunda reforma

monetária do Governo Sarney. Promoveu um novo congelamento de preços e

salários, além da criação de uma nova moeda, o cruzado novo.

Devido à crise inflacionária da década de 1980, foi editada uma lei que

modificava o índice de rendimento da caderneta. Ocorre a mudança no índice de

correção da caderneta de poupança. Passou de IPC (42%) para LFT (22%). LFT

significa Letras Financeiras do Tesouro.

O economista Maílson da Nóbrega foi o último ministro da Fazenda do

presidente José Sarney. Segundo o Professor Argemiro Brum (2000, p.416), “(…) o

Plano Verão, em meados de janeiro de 1989. Tratava-se de medidas de caráter

emergencial, de curta duração, com o propósito de conseguir chegar ao fim do

mandato em 15 de março de 1990”.
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O Plano Verão cortou três zeros e criou o cruzado novo (NCz$); mais um
congelamento de preços e salários; foi extinta a correção monetária; propôs a
privatização de algumas estatais e cortes nos gastos públicos, onde os funcionários
contratados nos últimos cinco anos seriam exonerados. Os cortes não aconteceram,
ficaram só no papel e mais um plano econômico desastroso do Governo José
Sarney.

O ano de 1989 entrou para História da humanidade. Em 9 de novembro
ocorreu a queda do Muro de Berlim, que separava a Alemanha Oriental da Alemanha
Ocidental, com 3 m e 60 cm de altura e 162 km de extensão, símbolo maior da
Guerra Fria entre os países capitalistas liderados pelos EUA e os países socialistas
liderados pela URSS. O fracasso do Plano Verão e o primeiro grande ato do fim da
Guerra Fria, influenciaram na escolha do próximo presidente da República
Federativa do Brasil, em 17 de dezembro.
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Por ocasião da posse do presidente Fernando Collor de Mello, o Brasil vivia à

beira da hiperinflação (84% em março de 1990). O Plano Collor é o nome dado ao

conjunto de reformas econômicas e planos para estabilização da inflação criados

durante a presidência do economista fluminense Fernando Collor, ex-governador do

Estado de Alagoas.

O plano era oficialmente chamado Plano Brasil Novo, mas ele se tornou

associado fortemente a figura de Collor, e Plano Collor se tornou nome de fato na mídia

nacional e nas conversas das donas de casa sobre a inflação.

O Plano Collor combinava liberação fiscal e financeira com medidas radicais

para estabilização da inflação. As principais medidas de estabilização da inflação foram

acompanhadas de programas de reforma de comércio externo, a Política Industrial e de

Comércio Exterior, mais conhecida como PICE, e um programa de privatização

intitulado Programa Nacional de Desestatização, mais conhecido como PND.
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O Plano Collor tinha como principal objetivo liquidar a inflação, que chegou a

1.972,91% em 1989, medida pelo IPCA do IBGE. A ideia era diminuir a circulação de

dinheiro no mercado para inibir o consumo da população e reduzir a inflação. Ou

seja, a expectativa era que com menos dinheiro disponível para compras de bens e

serviços, os preços dos produtos subiriam menos.

O presidente neoliberal Fernando Collor abriu a economia brasileira em 1990.

Conforme preceitua o Artigo 5º do Código Tributário Nacional (CTN), de 05 de

outubro de 1966, são três as espécies de tributos: 1. Impostos; 2. Taxas; e 3.

Contribuições de Melhoria. Na categoria Comércio Exterior, a competência privada

da União são dois impostos federais, o Imposto sobre Importação (II) e o Imposto

sobre Exportação (IE). O presidente Collor baixou significativamente as alíquotas do

II de vários produtos indutrializados, entre eles destacam-se os automovéis,

começando com os carros russos da marca Lada.
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O presidente Fernando Collor de Mello, o caçador de marajás, ao assumir
em 15 de março de 1990, em Brasília, leva consigo um plano econômico elaborado
sob a coordenação da professora e economista Zélia Cardoso de Mello - que assumiu
o Ministério da Fazenda, e que, implantado um dia depois da posse, o Plano Brasil
Novo.

O Plano Collor foi efetivamente implementado pela equipe de economistas
do presidente Fernando Collor, composta por Zélia Cardoso de Mello, Antônio Kandir,
Ibrahim Eris, Venilton Tadini, Luís Otávio da Motta Veiga, Eduardo Teixeira e João
Maia. Entre as 20 medidas adotadas, a mais absurda do ponto de vista econômico,
com certeza, foi o confisco de poupança.

Segundo o presidente Collor em pronunciamento ao vivo na TV: “Com um
rifle na mão e apenas com uma bala neste rifle, nós temos que acertar este tiro, de
modo a liquidar com a inflação”, então, veio o tiro, foi o confisco de todos os ativos
monetários e financeiros do Brasil por 18 meses.

Todo cidadão brasileiro ficou com apenas Cr$ 50 mil (representando na
época os 50 mil cruzados novos) em sua conta corrente para tentar resolver os
problemas financeiros e econômicos diários. Foi instalado o caos econômico com “a
beleza do confisco de Zélia” no País.
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O Brasil passou anos convivendo com esse peso na consciência, pois
nenhum plano econômico estava freando a inflação do País, que consequentemente
levava ao número exorbitante de desempregados, aumentando as desigualdades
sociais. Gerando também a falta de credibilidade do povo brasileiro, que não
confiava na política partidária existente. Sem falar que era normal esconder
mercadorias, exagerar nos preços e iludir os consumidores.

Muitas pessoas acabaram perdendo dinheiro com todas essas trocas de
moedas, perderam emprego, empresas foram a falência, muitos prejuízos no
comércio, ocorreram inúmeros suicídios e várias separações de casais.

O Plano Collor provocou o maior caos econômico do Brasil, porque
bloqueou as contas que as pessoas tinham nos bancos, até as contas remuneradas,
desvalorizando também de forma absurda seu valor.

O Plano Collor foi o pior plano econômico na História Econômica do País, já
que as pessoas que deixavam seu dinheiro em casa, por medo de colocar na
poupança e ser confiscada, e diante das trocas de moedas, acabavam deixando de
trocá-las, perdendo muito dinheiro.
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A economista Zélia Maria Cardoso de Mello, sem filiação política, foi a

primeira mulher (e até agora a única) a ocupar o cargo de ministra da Fazenda no

Brasil, na gestão do presidente Fernando Collor de Mello (seu primo).

Zélia foi a mentora intelectual do Plano Collor em 16 de março de 1990 e

deixou o ministério da Fazenda em 10 de maio de 1991. Várias faixas de protestos

foram vistas nas ruas e praças do Brasil: “Governo sacana, libera a nossa grana”.

Posteriormente, os caras-pintadas foram as ruas do Brasil nas maiores manifestações

contra Fernando Collor, o caçador de marajás, que foi denunciado pelo seu próprio

irmão, Pedro Collor.

243

4.2.16. PLANO 

COLLOR

O presidente Collor e a ministra Zélia



O Plano Collor provoca terremoto na economia brasileira em 16 de março de

1990 ao implantar medidas que procuravam estabilizar a inflação pelo congelamento

do passivo público e restringindo o fluxo de dinheiro para parar a inflação inercial. A

inflação caiu de 84% em março para 9% em junho de 1990. Suas políticas planejadas

incluíam:

i) 80% de todos os depósitos do overnight, das contas correntes ou das cadernetas de

poupança que excedessem a NCz$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos) foram

congelados por 18 meses, recebendo durante esse período uma rentabilidade

equivalente a taxa de inflação mais 6% ao ano;
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ii) Substituição da moeda corrente, o cruzado novo, pelo cruzeiro à razão de NCz$

1.000,00 = Cr$ 1,00;

iii) Criação do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), um imposto extraordinário e

único sobre as operações financeiras, sobre todos os ativos financeiros, transações

com ouro e ações e sobre todas as retiradas das contas de poupança;

iv) Foram congelados preços e salários, sendo determinado pelo governo,

posteriormente, ajustes que eram baseados na inflação esperada;
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v) Eliminação de vários tipos de incentivos fiscais: para importações, exportações,

agricultura, os incentivos fiscais das Regiões Norte e Nordeste, da indústria de

computadores e a criação de um imposto sobre as grandes fortunas;

vi) Indexação imediata dos impostos, aplicados no dia posterior a transação, seguindo a

inflação do período;

vii) Aumento de preços dos serviços públicos como gás, eletricidade, serviços postais,

etc.;

viii) Liberação do câmbio e várias medidas para promover uma gradual abertura na

economia brasileira em relação à concorrência externa;

ix) Extinção de vários institutos governamentais e anúncio de intenção do governo de

demitir cerca de 360 mil funcionários públicos, com plano para redução de mais de Cr$

300 milhões em gastos administrativos.
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Devido o congelamento dos preços estabelecido pelo Plano Collor, a economia
brasileira passou a ter mais problemas. As empresas passaram a demitir e muitas
fecharam suas portas. Com isso, em 1990 a inflação novamente cresceu fechando o
ano com 1.620,96%.

Foi então que o Governo Fernando Collor decidiu implantar o Plano Collor II
para reverter a situação econômica em que se encontrava naquele momento,
através da Medida Provisória nº 294, publicada em 1º de fevereiro de 1991, que
tinha como objetivo maior de controlar a ciranda financeira que não gerava riquezas
ao País.

Ainda no ano de 1991 a inflação já havia caído para 472,69%. Entre as
principais medidas estavam: 1. Novo congelamento de preços e salários; 2. Criar o
Fundo de Aplicações Financeiras (FAF) onde centralizava todas as operações a
curto prazo; 3. Acabar com o Bônus do Tesouro Nacional Fiscal (BTNF) o qual era
usado para indexar preços; 4. Passar a utilizar a Taxa Referencial Diária (TRD) com
juros prefixados; 5. Desindexação; 6. Aumentar o IOF; 7. Demitir vários funcionários
públicos federais.
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Adota uma política de juros altos, e faz um grande esforço para desindexar

a economia e tenta mais um congelamento de preços e salários. Um deflator é

adotado para os contratos com vencimento após 1º de fevereiro. O governo

acreditava que aumentando a concorrência no setor industrial conseguiria segurar a

inflação, então se cria um cronograma de redução das tarifas de importação,

reduzindo a inflação.

De acordo com o Professor da USP, Gremaud (1999, p.287), “Sucedeu o

Plano Collor I uma nova tentativa heterodoxa imediatista: o Plano Collor II. A

aceleração inflacionária levou à mudança do ministério, saindo Zélia Cardoso de

Mello e entrando Marcílio Marques Moreira, (...)”.

Foi fundamental a abertura do mercado brasileiro para produtos importados,

a qual obrigou a indústria nacional a investir alto na modernização do processo

produtivo, na qualidade e no lançamento de novos produtos no mercado globalizado

e muito competitivo.
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Toda essa modernidade era necessária para as empresas se tornarem mais

competitiva, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. O aumento de

produtividade do trabalho foi fundamental para a sobrevivência das empresas,

porém para os trabalhadores, significava perdas de postos de trabalho, com menos

funcionários e mais máquinas se produzia muito mais, então aumenta o desemprego

dos brasileiros, que em 1993 só na Grande São Paulo chega a 1,2 milhão de

trabalhadores desempregados.

O presidente eleito pelo voto popular de 35 milhões de eleitores, fez um

pronunciamento na TV, pouco antes do início do processo de impeachment. No dia

20 de setembro de 1992, Collor usou pela última vez a rede nacional de TV para

fazer a sua defesa de não ser um político corrupto dentro e fora da Casa da Dindá,

em Brasília. Os caras-pintadas gritaram nas ruas: “Fora Collor!”. Collor não sofreu

impeachment, porque renunciou em 29 de dezembro de 1992, para preservar os

seus direitos políticos e voltar ao poder (e voltou como senador de AL em

01.02.2007).
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No final de 1992 foi de extrema importância a maior abertura do mercado
brasileiro para produtos importados. As empresas brasileiras precisavam reduzir
custos, muitos setores foram terceirizados para aumentar a produção. O Governo
Collor acreditava que a concorrência no setor industrial conseguiria reduzir a
inflação.

O Plano Collor II proporcionou enormes desajustes às cadernetas de
poupança e não conseguiu impedir que a inflação voltasse a se acelerar. Entre
outros fatores como a quebra na safra agrícola, a falta de produtos provocada pela
redução das empresas oligopolistas que não possuem concorrentes e dominam
suas produções e preço, o Plano Collor II obteve resultados negativos.

Chegavam ao fim os planos econômicos sem sucesso no combate à inflação.
Com o próximo plano econômico, em 1994, com o novo presidente da República, o
Brasil, finalmente, alcançaria outro resultado, completamente vitorioso.
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Com o Brasil mergulhado em crise econômica desde 1990 e crise política

desde 1992, então, surge o Plano Real, um plano heterodoxo de estabilização

econômica, sem congelamento de preços e de salários, sem confisco de ativos

monetários, para combater a inflação alta.

O Plano Real dá um grande passo em busca da estabilidade econômica ao

determinar o fim da indexação na economia brasileira. O Plano Real foi um plano

heterodoxo de neutralização à inflação inercial no País.

O Brasil ganha uma moeda estável e forte, graças aos economistas Edmar

Bacha (orientando de Celso Furtado na Universidade de Yale), Pérsio Árida, Pedro

Malan, André Lara Resende, Gustavo Franco e Winston Fristch, os pais do Plano

Real.
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Em 1994, o presidente mineiro Itamar Franco, oficialmente responsável pelo

Plano Real, autorizou que os trabalhos se dessem de maneira irrestrita e na máxima

extensão necessária ao seu êxito, o que tornou o ministro da Fazenda no homem

mais forte e poderoso de seu governo, e no seu candidato natural à sua sucessão.

Assim, Fernando Henrique Cardoso (FHC) elegeu-se presidente do Brasil em outubro

do mesmo ano.

O Plano Real mostrou-se nos meses e anos seguintes o plano de

estabilização econômica mais eficaz da História Econômica do Brasil, reduzindo a

inflação, ampliando o poder de compra da população, e remodelando os setores

econômicos nacionais.

O frango congelado de um quilo foi o grande símbolo na época do

lançamento do Plano Real, os consumidores poderiam comprar por apenas um real e

trinta e cinco centavos nos supermercados.
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Milhões de brasileiros foram cobaias de seis planos econômicos, do Plano

Cruzado até o Plano Collor II, que fracassaram em gerar mais riquezas e em melhorar

a qualidade de vida dos menores abandonados, aposentados, analfabetos, boias-

frias, camelôs, catadores de papel, sem-terra e sem-teto.

Em parceria com o sociológo chileno Enzo Faletto, o sociológo fluminense

FHC, escreveu o livro Dependência e Desenvolvimento da América Latina (1969).

FHC assume o Ministério da Fazenda em maio de 1993. Então, o ministro FHC dá

início a preparação do novo plano de estabilização econômica, sem cometer os

mesmos erros do passado.
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A História Econômica do Brasil chegará em seu momento mais feliz. Com a

nova moeda, o real, a hiperinflação chegaria ao seu fim. O Plano Real do presidente

mineiro Itamar Franco mudou completamente a vida de milhões de brasileiros. O

dragão foi expulso da economia brasileira. Com R$ 1,00 em julho de 1994

poderíamos comprar 10 pães franceses de 50 gramas, ou tomar 5 xícaras de café, ou

colocar 1,8 litro de gasolina no carro. Com R$ 3,21 poderíamos comprar um quilo de

carne bovina.

Com o Plano Real os supermercados foram invadidos pelos consumidores

com suas calculadoras nas mãos, comprando produtos, portanto, melhorou muito a

vida das famílias brasileiras.
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Ministros da Fazenda antes e depois do Plano Real

Ministro da Fazenda Início Término Presidente

Gustavo Krause Gonçalves Sobrinho 02/10/1992 16/12/1992

Itamar Franco

Paulo Roberto Haddad 16/12/1992 01/03/1993

Eliseu Resende 01/03/1993 19/05/1993

Fernando Henrique Cardoso (FHC) 19/05/1993 30/03/1994

Rubens Ricupero 30/03/1994 06/09/1994

Ciro Ferreira Gomes 06/09/1994 01/01/1995

Pedro Sampaio Malan 01/01/1995 01/01/2003 FHC

Eliseu Resende Ciro Gomes Pedro MalanRubens Ricupero



No sentido de evitar mais um congelamento de preços e salários, e,

sobretudo, o confisco de poupancas, o Plano Real foi organizado em três etapas:

1. Lançar o PAI (Programa de Ação Imediata), em 14 de junho de 1993;

2. Introduzir a URV (Unidade Real de Valor), em 1º de março de 1994;

3. Substituir a URV pela nova moeda, o real, em 1º de julho de 1994.

Na primeira etapa foi necessário fazer ajustes nas despesas públicas. Na

segunda etapa foi implatando de forma provisória a URV. E na terceira e última etapa

ocorreu a substituição da URV pelo real (R$).

Os planos econômicos anteriores desde o Plano Cruzado foram feitos em

segredos e surpreendendo a população em seus anúncios na TV. O sucesso do Plano

Real foi o planejamento feito as vistas da população, por três etapas, e com total

aprovação do Congresso Nacional, em Brasília.
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O plano econômico não seria feito de surpresa, mas, sim, de forma gradual,

sem utilizar o congelamento de preços e salários como os Planos Cruzado e Collor.

FHC inicia com um Ajuste Fiscal para combater o déficit público no Brasil.

1ª ETAPA: Lançar o Programa de Ação Imediata (PAI)

Buscava o equilíbrio orçamental da União, sem choques heterodoxos. O

Governo Federal assumiu que a principal causa da inflação era o descontrole

financeiro e administrativo do setor público no Brasil. Foram adotadas as seguintes

medidas de natureza fiscal e monetária para controlar as contas públicas, além de

resgatar a ética e a credibilidade das instituições governamentais: i) Corte nos

gastos públicos; ii) Recuperação da Receita Tributária; iii) Fim da inadimplência dos

estados e municípios; iv) Controle e rígida fiscalização dos bancos estaduais; v)

Saneamento dos bancos federais; e vi) Privatização.
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i) Corte nos gastos públicos - aproximadamente 6 bilhões de dólares no

orçamento de 1993, em todos os ministérios;

ii) Recuperação da Receita Tributária - combate a evasão fiscal, inclusive das

grandes empresas;

iii) Fim da inadimplência dos estados e municípios - corte de repasses

inconstitucionais, forçando estados e municípios a equilibrarem seus gastos;

iv) Controle e rígida fiscalização dos bancos estaduais - a intervenção do BCB,

buscando cortes de gastos e punindo irregularidades com a Lei do Colarinho

Branco;

v) Saneamento dos bancos federais - o enxugamento da estrutura, evitar a

concorrência recíproca e predatória, e punir irregularidades através da Lei do

Colarinho Branco;

vi) Privatização - de empresas públicas, por entender que as empresas

estarem reféns de interesses corporativos, políticos e econômicos.
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2ª ETAPA: Introduzir a URV (Unidade Real de Valor)

O Governo Itamar Franco encontrava dificuldades políticas para aprovação

do Ajuste Fiscal. Para acelerar o processo foi instituída a URV, um novo indexador,

que definiu as linhas gerais do plano de estabilização econômica e vigorou de 1º de

março a 1º de junho de 1994.

O primeiro mês de vigência da URV registrou uma forte aceleração nos

preços, resultados de remarcações preventivas. Ao lançar a URV, o governo

pretendia fixar na sociedade o conceito de moeda estável para, em seguida, dar

início à reforma monetária, com a troca de cruzeiros reais para reais, através de uma

paridade fixa entre o cruzeiro real e a URV, e depois entre a URV e o real.

Com muita transparência e negociação com o Congresso Nacional, o

Governo Itamar Franco, conseguiu transmitir a importância da URV para acabar com

a hiperinflação no Brasil, através do seu líder, o ministro FHC.
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A URV serviria como moeda escritural para todas as transações econômicas,

com conversão obrigatória de valores, e refletiria o valor, e portanto, a inflação do

dólar. Negou-se à época que o Brasil estivesse sob um processo de dolarização. A

MP nº. 343 foi reeditada pelas MPs nº. 482 e nº. 457, e transformada posteriormente

nas leis nº. 8.880 e nº. 9.069.

A grande novidade da URV foi sua inserção no padrão monetário do País,

dotada de uma das características da moeda: a unidade de conta. A URV foi um golpe

mortal na indexação. Embora inicialmente sendo vedado o seu poder liberatório como

meio de pagamento, continha a previsão que quando a URV fosse emitida como

moeda, mas com o nome de Real. Assim a Unidade Real de Valor era uma moeda

virtual, não existia fisicamente. Exemplo, a URV para converter os cruzeiros reais em

reais: CR$: 50.000,00 (Produto) ÷ CR$ 2.750,00 (URV) = R$ 18,18.
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3ª ETAPA: Substituir a URV pela nova moeda, o real (R$)

Chegando a última fase do Plano Real, em 01 de julho de 1994, foi
implementada a nova moeda, o real. Ocorreu então a passagem da URV para o
real, cujo valor em CR$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta cruzeiros reais),
onde a conversão passou a proporção de 1 URV igual a R$ 1.
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Em 1994, ano do tetracampeonato mundial de futebol nos EUA, houve o

sucesso do Plano Real no Brasil. A taxa de inflação caiu de 2.477,15% em 1993 para

1,65% em 1998. Essa brutal queda é grande parte da diminuição dos preços de 30

produtos do agronegócio: milho, soja, trigo, laranja, suco de laranja, carne de frango,

carne bovina, carne suína, cana-de-açúcar, açúcar, algodão, farelo de soja, óleo de

soja, leite, feijão, arroz, batata inglesa, mandioca, fumo, café, cacau, uva, maçã,

banana, abacaxi, manga, melão, mamão, papel e celulose.

Os resultados positivos do Plano Real têm influenciado a política econômica

brasileira até os dias atuais. Em 25 anos depois, não há motivos para lançamento do

Plano Real II nem tão pouco o surgimento de uma nova moeda, o real novo.
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O mais importante legado do Plano Real não está no seu impacto na

economia, mas ter conseguido apagar a inflação da memória da população

brasileira. A maior lição aprendida pelos pais do Plano Real com o fracasso dos

planos anteriores, sobretudo o Plano Cruzado, foi que medidas impostas

unilateralmente, com surpresas, implica em resistência da sociedade brasileira.

O Plano Real mostrou a importância do setor de serviços na economia

brasileira. Na evolução do emprego setorial no Brasil entre 1950 e 2010,

constatamos que o setor de serviços subiu de 19% em 1950 para 63% em 2010,

enquanto o setor agropecuário caiu de 65% em 1950 para 16% em 2010. Já o setor

industrial cresceu de 16% em 1950 para 21% em 2010.

Desde 15/03/1985, ano da redemocratização, até hoje, o Brasil teve seis

moedas diferentes: cruzeiro (1985), cruzado (1986), cruzado novo (1989), cruzeiro

(1990), cruzeiro real (1993) e real (1994).
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O Plano Real prosperou economicamente o Brasil no final do século XX, temos

uma agropecuária eficiente, competitiva e sustentável, entretanto, o crescimento

econômico não eliminou a maior chaga social do País, a desigualdade.

Segundo o economista Cristovam Buarque (1993, p.1), “(...) em caminhadas

pelas cidades, ao ver o desastre social ao lado do ecológico; as favelas ao lado do

luxo, a escassez ao laudo do fausto e do desperdício. Ao perceber a fragilidade dos

sistemas montados sobre grandes projetos; sobre a dívida, a inflação; sobre o

abandono de objetivos sociais, diante das metas de crescimento econômico”.

O Plano Real tornou a indústria nacional menos competitiva em relação a

indústria internacional. No Plano Real o BCB estabelecia um piso e um teto para a

taxa de câmbio — banda cambial —, e aumentava diariamente. E assim

permaneceu até o dia 13 de janeiro de 1999.
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Quadro 5. A Evolução da Taxa de Inflação no Brasil – 1980-2015

ANO IPCA ANO IPCA ANO IPCA

1980 99,27% 1992 1.119,09% 2004 7,60%

1981 95,65% 1993 2.477,15% 2005 5,69%

1982 104,80% 1994 916,43% 2006 3,14%

1983 163,99% 1995 22,41% 2007 4,46%

1984 215,27% 1996 9,56% 2008 5,90%

1985 242,24% 1997 5,22% 2009 4,31%

1986 79,65% 1998 1,65% 2010 5,91%

1987 363,41% 1999 8,94% 2011 6,50%

1988 980,22% 2000 5,97% 2012 5,84%

1989 1.972,91% 2001 7,67% 2013 5,91%

1990 1.620,96% 2002 12,53% 2014 6,45%

1991 472,69% 2003 9,30% 2015 10,67%
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Quadro 6. Os Principais Indicadores Econômicos no Brasil – 1985-1994

Ano Taxa de 

Crescimento 

do PIB

(em %)

Taxa 

de 

Inflação

(IPCA em %)

Taxa de 

Desemprego 

Aberto

(%)

Balança

Comercial

(US$ milhões)

Reservas 

Internacionais

(dez. US$ bilhões)

1985 7,85 242,24 5,25 12.486 11,6

1986 7,49 79,65 3,59 8.304 6,7

1987 3,53 363,41 3,73 11.173 7,4

1988 -0,06 980,22 3,85 19.185 9,1

1989 3,16 1.972,91 3,35 16.118 9,6

1990 -4,35 1.620,96 4,28 10.753 9,9

1991 1,03 472,69 4,83 10.579 9,4

1992 -0,47 1.119,10 5,97 15.239 23,7

1993 4,67 2.477,15 5,32 13.299 32,2

1994 5,33 916,43 5,06 10.466 38,8
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A invasão dos produtos chineses no Brasil

5. Desindustrialização Brasileira
(1994-2019)



Nos últimos 25 anos houve grandes mudanças socioeconômicas no Brasil.

Todavia, a indústria automobílistica colocou o pé no freio e a indústria de

eletrodomésticos está desaquecida. A desindustrialização significa uma situação

econômica na qual a participação do setor industrial cai no PIB, além de redução do

emprego industrial na PEA (População Economicamente Ativa). A participação da

indústria da transformação caiu de 16% do PIB em 1995 para 10% em 2014.

A situação da desindustrialização brasileira está se agravando. Entre os

agentes econômicos surgem muitas perguntas: Por que o País parou de crescer e

começou a retroceder? Por que o Brasil é muito desigual? Quando o país do quinto

maior IED (Investimento Estrangeiro Direto) do mundo sairá da recessão

econômica? Como aumentar a competitividade e a produtividade da economia

brasileira? E por fim, qual é o papel da educação brasileira em uma agenda de

crescimento econômico com inclusão social e preservação do meio ambiente?
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Em 07 de setembro de 2022, o Brasil comemorará 200 anos de

Independência de Portugal. O Brasil necessita crescer mais e melhor, distribuir mais

e melhor, produzir mais e melhor, e sobretudo, educar mais e melhor. Restam apenas

6 anos e um mês para a nação brasileira presenciar este grande evento nacional. O

planeta Terra alcançará o contingente populacional de 7,9 bilhões de habitantes no

ano de 2022. Qual país ofertará enormes recursos naturais e alimentos para o resto

do mundo? Resposta fácil, o Brasil.

Quantos bilhões de reais são os nossos investimentos em infraestrutura?

Em 28 de janeiro de 2007 foi criado o Programação de Aceleração do Crescimento

(PAC), que previu investimentos públicos e privados em infraestrutura da ordem de

R$ 503,9 bilhões de 2007 a 2010, no Governo do presidente pernambucano Luiz

Inácio Lula da Silva. O PAC daria prioridade aos investimentos de R$ 274,8 bilhões

em infraestrutura energética. Deveriam ser investidos R$ 170,8 bilhões em

infraestrutura social e urbana e R$ 58,3 bilhões na infraestrutura logística até 2010.
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Os investimentos do PAC (2007-2010) no Governo Lula em infraestrutura

pretendiam eliminar os principais gargalos que podem restringir o crescimento da

economia brasileira; reduzir custos e aumentar a produtividade das empresas;

estimular o aumento do investimento privado; e reduzir as desigualdades regionais e

sociais.

O Governo Lula lançou, em 29 de março de 2010, a segunda fase do

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), que incorporava ainda mais ações

nas áreas social e urbana, além de mais recursos para continuar construindo a

infraestrutura logística e energética do Brasil.

O PAC 2 (2011-2014) tinha um orçamento de R$ 1,5 trilhão a partir de 2011,

sendo R$ 1,0 trilhão só em energia, principalmente na área de petróleo e gás natural

e na geração e transmissão de energia elétrica. A presidenta mineira Dilma Rousseff

mesmo com o binômio energia e transporte não conseguiu alavancar o crescimento

econômico no seu primeiro mandato, mesmo com a mão pesada do Estado.
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Os investimentos do PAC 2 estão organizados em seis grandes eixos: 1)

Transportes; 2) Energia; 3) Cidade Melhor; 4) Comunidade Cidadã; 5) Minha Casa,

Minha Vida; e 6) Água e Luz para Todos.

As maiores críticas ao PAC como também ao PAC 2 são que as ações

planejadas não saíram do papel com timbre e carimbo do Governo Federal, as obras

iniciadas não foram concluídas, várias obras estão com problemas junto ao Tribunal

de Contas da União (TCU) e muitos recursos públicos não foram liberados ou até

mesmo cortados pelo Ajuste Fiscal.

Sem estradas boas, sem ferrovias ótimas, sem portos eficientes, sem

aeroportos modernos, sem dutos seguros, o Brasil não crescerá muito.

No PAC 2 destacamos que muitos tratores, muitas retroescavadeiras, muitos

caminhões caçambas, muitos caminhões pipas, foram entregues aos prefeitos em

diversos municípios brasileiros. PAC e PAC 2 investiram mais de R$ 2,2 trilhões. E o

PAC 3 não está mais na agenda em 2019.
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Em entrevista a TV Bandeirantes, segundo o Professor Emérito da USP,

Antônio Delfim Netto (2014), “A indústria nacional foi destruída, e não é de agora. A

destruição, a desindustrialização começou com o Plano Real”.

Quando Itamar Franco era o presidente da República, em 1994, o Brasil era

a sétima potência econômica do mundo. De 1995 a 2002 (ano do pentacampeonato

mundial de futebol), período do governo neoliberal de FHC, o Brasil enfrentou a crise

financeira do México em 1995, a crise da Ásia em 1997, a crise da Rússia em 1998

e, em 2001, a crise da Argentina, e três vezes recorreu ao FMI, ou seja, pediu

dinheiro emprestado. Em uma dessas vezes, na crise do Brasil em 1999, o FMI se

negou a emprestar e foi necessária a intervenção de Bill Clinton, presidente dos EUA.

Em 2003, quando FHC entregou o País a Lula, o Brasil estava rebaixado

para a 13ª economia do mundo, e o tripé macroeconômico adotado por Lula (que

herdou de FHC) era regime de superávit primário, regime de câmbio flutuante e

regime de metas de inflação.
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De acordo com o presidente neoliberal FHC no período 1994-2002 (2002,
p.15), “Da inandimplência generalizada à responsabilidade fiscal, da hiperinflação à
estabilidade de preços, da estagnação a um crescimento moderado mas contínuo do
PIB, do atraso à atualização tecnológica, sacudimos a poeira da “década perdida” de
1980 e saltamos obstáculos no caminho do desenvolvimento sustentado da
economia. Os progressos na educação, na saúde, na reforma agrária, nos
programas de combate à pobreza foram ainda mais marcantes do que os avanços
no plano econômico”. Ressalto que a taxa de pobreza no Brasil caiu de 35,1% em
1994 para 15,9% em 2012.

O Plano Real derrotou a inflação alta e a vida do brasileiro melhorou com a
evolução do salário mínimo e a diminuição da proporção de pobres no Brasil. Os
brasileiros têm mais conforto nas suas residências, com TV em cores, fogão,
geladeira, freezer, máquinas de lavar roupa, telefone fixo, telefone celular, forno
micro-ondas, até carro, todavia, casas sem saneamento básico, apartamentos sem
segurança pública.
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Nas comemorações alusivas aos 200 anos de Independência não

repetiremos os erros dos 500 anos do Descobrimento do Brasil, em 22 de abril de

2000, quando foi lançada uma nota de R$ 10,00 e de plástico, assinadas pelo

presidente do Banco Central do Brasil e pelo ministro da Fazenda, na qual

destacava a efígie do português Pedro Álvares Cabral.

Em 2000, a Casa da Moeda começou a importar 250 milhões de notas de

plástico, da Austrália. Em novembro de 2000, o design da nota teve pequenas

modificações. Seis anos após o lançamento das notas de dez reais, em outubro de

2006, o BCB começou a tirar de circulação as notas de plástico. A justificativa é que

elas não caíram no gosto popular e os bancos tinham dificuldade em adequar seus

equipamentos à contagem de notas de plástico.

274Pedro Álvares Cabral estampou a cédula

brasileira de R$ 10 em 22 de abril de 2000
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No início das comemorações alusivas aos 500 anos do Descobrimento do

Brasil, foi inaugurada em 10 de junho de 1988 no Parque do Ibirapuera, localizado

Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n, em São Paulo, um monumento ao português

Pedro Álvares Cabral.

Em 22 abril de 2000, o Brasil completou 500 anos e o presidente era FHC.

O Brasil mudou muito, porém precisa mudar mais. Como muito bem disse Pero Vaz

de Caminha, “o melhor fruto, que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta

gente”. O caminho do Brasil é a entrada histórica no seleto grupo dos países

desenvolvidos. Não podemos esperar mais 484 anos para respirar os bons ares do

desenvolvimento econômico.

275Monumento a Pedro Álvares Cabral no
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O câmbio valorizado prejudicou a indústria nacional nos Governos Itamar,

FHC, Lula e Dilma. Sim, a desindustrialização brasileira acelerou quando o Brasil

reconheceu a China como uma economia de mercado durante a reunião entre os

presidentes da República Federativa do Brasil e da República Popular da China,

Luiz Inácio Lula da Silva e Hu Jintao, em 12 de novembro de 2004, em Brasília,

como queria o governo comunista chinês.

O reconhecimento significou que futuros processos antidumping (quando

produtos chineses são vendidos a preços abaixo do mercado) ficariam sujeitos às

regras da Organização Mundial do Comércio (OMC).
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A China não é uma economia de mercado. Na China vigora a economia

socialista de mercado. Em 1992, o 14º Congresso do Partido Comunista Chinês

(PCCh) assume de modo oficial a condição de uma economia socialista de mercado.

A relação política entre Brasil e China começou com a visita oficial do então

presidente Jango ao presidente Mao Tsé-Tung, em 1961, em Pequim. Jango foi em

busca de novos mercados para o Brasil. No 11° Congresso do PCCh, realizado em

1978, sob a liderança de Deng Xiaoping, a China adotou mudanças na passagem de

uma economia planificada para uma economia socialista de mercado.
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A China, o país mais populoso do mundo e a segunda economia do mundo,

precisa muito de commodities como soja, minério de ferro e petróleo. Poucos países

do mundo têm uma grande oferta de commodities como o Brasil, o quinto mais

populoso do mundo e a sétima economia do planeta. A China comprará carne

bovina do Brasil e também produtos industrializados como os aviões da EMBRAER

e navios da VALE. As relações bilaterais entre o terceiro maior país do mundo e a

quinta maior nação do planeta será cada vez maior, porque ambos são países

emergentes e membros do BRICS.

Contudo, com a saída do médico paulista Antonio Palocci do Ministério da

Fazenda em 27 de março de 2006, com graves acusações de corrupção, assume o

economista ítalo-brasileiro Guido Mantega, logo a economia brasileira sofre com as

multinacionais explorando o nosso mercado interno, enfraquecendo a indústria

nacional, em outras palavras, acelerando a desindustrialização brasileira.
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Precisamos aumentar as exportações de aviões da EMBRAER e de navios da

VALE para o resto do mundo. A EMBRAER produz o jato comercial E190 com

capacidade para 190 pessoas. Os passageiros amam os E190 porque não há

assentos do meio. Todos são acomodados na janela ou no corredor na viagem à

Paris, por exemplo. E a VALE produz o VALEMAX, o maior navio mineraleiro do

mundo, com 362 metros de comprimento (38 metros a mais da altura da Torre Eiffel)

e capacidade de carga para 400.000 toneladas, utilizando apenas 25 tripulantes.
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O presidente Lula disse no jornal Estadão: “No dia 22 de dezembro de 2008

entrei em rede nacional para fazer um pronunciamento a nação. Havia um clima de

terror, dizendo que o povo não ia comprar porque estava com medo de perder o

emprego. Fiz um pronunciamento dizendo que essa crise no Brasil seria uma

marolinha. Mas que, se o povo não fosse às compras, aí sim a crise ia chegar. O que

aconteceu? Pela primeira vez na História do Brasil, as classes C, D e E consumiram

mais do que as classes A e B”. Na Crise de 2008, que começou nos EUA, o

presidente Lula enfatizou: “Lá, a crise é um tsunami. Aqui, se chegar, vai ser uma

marolinha”. O PIB do Brasil cresceu 7,5% em 2010.
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Em 2015, a presidente Dilma disse na mensagem presidencial ao Congresso

Nacional: “Não promoveremos recessão nem retrocesso. Vamos promover o

reequilíbrio fiscal de forma gradual. Nossa primeira ação foi estabelecer a meta em

1,2% do PIB. Ajustes fazem parte do dia a dia da economia e nunca são o fim em si

mesmo. São medidas necessárias para o longo prazo, e o nosso objetivo permanece

o mesmo: crescimento econômico e inclusão. (...) Precisamos garantir a solidez dos

nossos indicadores econômicos. Os ajustes são necessários para ampliar o rumo”.

A crise econômica se agravou e virou um tsunami econômico, não é mais

uma marolinha. É muito forte a recessão econômica no Brasil.
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O Brasil é um país emergente e membro do BRICS, do G20, da UNASUL

(União das Nações Sul-Americanas), além da CPLP (Comunidade dos Países de

Língua Portuguesa) e numa lúcida reportagem da Revista Exame (10/10/2007)

intitulada O Velho Brasil virou pó, o economista Maílson da Nóbrega disse,

“Nenhuma nação do mundo fez o que o Brasil realizou. Vivemos vários séculos em

quatro décadas”.
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Quadro 7. Os Principais Indicadores do Brasil – 1967 e 2007

ANO PIB

Total

(US$ bilhões)

População

Total

(milhões)

Residências 

com Energia

(%)

Consumo 

de Energia 

(em GWh)

Número de 

Shopping 

Centers

Frotas

de Veículos

(milhões)

Produção Anual 

de Grãos

(milhões de ton.)

1967 31 90 43 28.000 1 1,6 26

2007 1,177 190 97 359.000 346 46,3 131
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A presidenta Dilma com a nova matriz macroeconômica gerou um crescimento

do PIB brasileiro de 0,9% ao ano no período 2011-2015. A nova matriz

macroeconômica é baseada em juros mais baixos, câmbio mais desvalorizado em

relação ao dólar e superávit primário conforme as necessidades da economia; ou

seja, o superávit deve cair quando o governo julgar necessário aumentar as

desonerações tributárias e deve subir quando achar recomendável reduzir a

aceleração da demanda agregada, reduzindo o fluxo de capital estrangeiro ao Brasil.

De acordo com a Revista Exame (2015, p.348), “O crescimento quase nulo da

economia brasileira em 2014 refletiu-se na redução do fluxo de investimento

estrangeiro direto, aquele destinado a atividades produtivas. (...) Apesar da redução,

o Brasil foi o quinto país que mais recebeu esse tipo de fluxo de capital no ano

passado, atrás de China, Hong Kong, Estados Unidos e Singapura”.
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A grave crise econômica do Brasil se registra no alto desemprego. As medidas

de austeridade fiscal devem reduzir o PIB brasileiro, devido o descontrole dos

gastos públicos. Desrespeitamos a importante Lei de Responsabilidade Fiscal de 04

de maio de 2000.

Segundo a consultoria americana McKinsey, “O Brasil investiu em média anual

de 2,2% do PIB em infraestrutura no período 1992-2012. O país precisaria investir

anualmente 5,5% do PIB em infraestrutura até 2023”.

O Brasil necessita investir mais em saneamento básico, são 11 milhões de

brasileiros sem acesso à rede de água e esgoto. Investir também em energias

renováveis, ferrovias, rodovias, portos e aeroportos.
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Infográfico 6. A Participação da Indústria de Transformação no PIB brasileiro – 1947-2014
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A indústria de transformação

transforma matéria-prima em um

produto final ou intermediário para

indústria brasileira.

Fonte: IBGE. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/participacao-da-industria-de-transformacao-no-pib-1947-2014/&ei=0UqEVZb5Esy1ggS61JmgBA&bvm=bv.96042044,d.eXY&psig=AFQjCNHOPv6qKEe1bL0ineqfGTDWhSWzzg&ust=1434818555853506


Quando diminui a participação dos produtos manufaturados nas exportações

brasileiras ocorre uma desindustrialização. Entre 1947 e 1980 a taxa de crescimento

do PIB foi de 7,5% ao ano. Entre 1980 e 2015 a taxa de crescimento do PIB

brasileiro foi de 2,3% ao ano. O Brasil era 48ª economia do mundo em 1947 e

alcançou a sétima posição no ano de 2015.

Precisamos abrir mais a economia brasileira para o resto do mundo,

aumentando as exportações (25º lugar no ranking mundial). É fundamental abrir

mais, que já se tornou uma economia de serviços (71% do PIB em 2014). A

economia brasileira é uma das economias capitalistas mais fechadas do mundo e

não consegue ser competitiva. Podemos aumentar as exportações brasileiras

(27,6% do PIB) para o resto do mundo, realizando grandes investimentos em

infraestrutura.

Precisamos estimular a recuperação econômica para evitar que a recessão

econômica se transforme em depressão econômica. Estamos muito distante da

prosperidade econômica.
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Existem muitas mazelas na economia brasileira como os altos tributos, como
existem excelentes desempenhos como o do agronegócio. De acordo com o
presidente da ABAG (Associação Brasileira do Agronegócio), Luiz Carlos Corrêa
Carvalho (2016), “Exportamos produtos do agronegócio para mais de 160 países”.
Mesmo com oferta limitada de trabalhadores rurais, a produção e a produtividade da
agropecuária brasileira é uma das maiores do planeta Terra.

A evidência que o setor industrial sofrerá ainda mais com o seu exagerado
protecionismo, fraca competitividade e a indústria de transformação terá uma forte
queda em sua produção.

Se não trilharmos os caminhos corretos, vamos enfrentar gravíssimos
problemas. O desemprego continuará crescendo no Brasil com o aumento de
impostos e de juros na economia. São grandes os desafios e as oportunidades na
economia brasileira.

287

5. DESINDUSTRIALIZAÇÃO 

BRASILEIRA 



O Ajuste Fiscal foi implementado pelo Governo Dilma Rousseff, em 2015. As

dez principais medidas econômicas são:

1. Aumento da alíquota do PIS/Cofins;

2. Aumento do preço da gasolina e do óleo diesel;

3. Aumento da tarifa de energia elétrica;

4. Aumento das alíquotas do IPI sobre cosméticos e bebidas;

5. Elevação da alíquota do IOF de 1,5% para 3%;

6. Elevação do Imposto de Importação de 9,25% para 11,75%;

7. Restringe repasses do FIES (Programa de Financiamento Estudantil do Ensino

Superior);

8. Restringe o acesso ao abono salarial, seguro-desemprego e auxílio-doença;

9. O retorno da CIDE (Contribuição sobre Intervenção no Domínio Econômico) para

combustíveis;

10. O fim da redução do IPI na compra de veículos.
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O programa de Ajuste Fiscal foi amplamente discutido em 2015, e as

dificuldades do Brasil em fechar as suas contas públicas, provocaram o

aumento do desemprego nos últimos cinco anos:

Infográfico 7. A taxa de desemprego no Brasil – 2015-2019 

Fonte: IBGE. 



Por que o Ajuste Fiscal? Para o então ministro da Fazenda, Joaquim Levy, o

Ajuste Fiscal era devido a seis grandes razões:

1. Reverter a deterioração das contas fiscais e das contas externas;

2. Responder à descontinuação das políticas anticiclas dos nossos principais parceiros;

3. Reorientar a economia para o fim do ciclo das commodities;

4. Garantir a segurança e a competitividade para nossa economia;

5. Proteger os ganhos sociais;

6. Fortalecer a nova classe média com a inclusão de oportunidades.
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Por que o fim do ciclo das commodities no mundo? Primeiro, consideramos as

commodities agrícolas como soja, café e milho; as commodities mineirais como

minério de ferro, cobre e ouro; e as commodities energéticas como petróleo, etanol e

gás natural. Certas commoditeis são os principais produtos de exportação de certos

países pobres (Quênia), emergentes (Chile) e desenvolvidos (Austrália).

Segundo, as commodities (mercadorias em inglês) são cíclas porque no

mercado internacional existem os países produtores e exportadores e os países

importadores, e sobretudo, porque quando a produção aumenta, os estoques

crescem, logo os preços caem, quando a produção diminui, os estoques reduzem,

logo os preços sobem.

Terceiro, o crescimento da produção acima do consumo e a desacelaração da

China estão derrubando os preços internacionais das hard and soft commodities. O

Brasil é o maior exportador de commodities agrícolas do planeta e sofre com o fim

do ciclo das commodities.
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O Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo, mas a

economia brasileira perdeu dinamismo no Governo Dilma. Observamos os dez

principais problemas macroeconômicos do Brasil:

1. Ocorre a deterioração do mercado de trabalho;

2. O mercado de crédito está desaquecendo;

3. Ocorre uma queda na confiança dos empresários e dos consumidores;

4. A taxa de inflação está acima da meta oficial de 4,5% ao ano;

5. Ocorre um déficit em conta corrente no balanço de pagamentos;

6. A taxa SELIC está alta a cada decisão do COPOM;

7. Perda da competitividade do setor industrial;

8. O crescimento do endividamento da Classe C;

9. O controle de preços administrados da energia elétrica e da gasolina;

10. Baixa taxa de investimentos, 20,4% do PIB entre 2011 e 2014.
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Com a grave crise econômica no Brasil, uma grande questão: Como promover

a recuperação da economia brasileira?

1. Mais investimentos públicos e privados em educação;

2. Maior abertura comercial do Brasil ao exterior;

3. Estimular o crescimento da produtividade do trabalhador brasileiro;

4. Aumentar a competitividade da empresa brasileira;

5. Reduzir a carga tributária brasileira;

6. Reduzir a taxa básica de juros do Brasil, a taxa SELIC;

7. Aumentar as exportações brasileiras;

8. Mais investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D);

9. Aumentar o número de inovações tecnológicas nas empresas;

10. Melhorar a infraestrutura, com prioridade no saneamento básico e em energias

renováveis como solar e eólica.
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De acordo com o Professor Nelson Piletti (1999, p.414), “O Brasil é um país

rico e é preciso que todos os brasileiros possam usufruir dessa riqueza”. Desde a

chegada dos portugueses em abril de 1500, até os dias atuais, ainda encontramos

brasileiros que não sabem ler nem escrever na Língua Portuguesa. Como

transformar o Brasil numa nação desenvolvida?

O analfabetismo é um sério problema social no Brasil. Como agir em caso de

identificar uma pessoa analfabeta? No País, hoje, são 13 milhões de analfabetos, o

mesmo número absoluto de 1940. É fundamental todos contra o analfabetismo em

crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. A ascensão social é possível com

educação de qualidade.

Segundo os dados do IBGE, entre 2007 e 2014, a taxa de analfabetismo das

pessoas de 15 anos ou mais de idade, caiu de 10,1% em 2007 para 8,3% em 2014,

ou seja, uma queda de apenas 1,8% em sete anos. Com os royalties do pré-sal

pretende-se investir em educação.
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O nosso maior problema é a desigualdade social. De acordo com o Professor

Darcy Ribeiro (2010, p.33), “A característica mais nítida da sociedade brasileira é a

desigualdade social que se expressa no altíssimo grau de irresponsabilidade social

das elites e na distância que separa os ricos dos pobres, com imensa barreira de

indeferença dos poderosos e de pavor dos oprimidos”. A taxa de urbanização da

população brasileira cresceu de 31% em 1940 para 84% em 2010.

Há 519 anos começava uma nação de riquezas fabulosas. Desde à época do

descobrimento por Pedro Álvares Cabral que o Brasil é explorado pelos que detêm o

poder. O povoamento e a civilização foram movidos a pau-brasil, cana-de-açúcar e

ouro por 322 anos. Com o fim do Império (1889) até o Plano Real (1994), milhões de

pessoas saíram da miséria em 105 anos. Com o Programa Bolsa Família a pobreza

extrema atinge 3% da população brasileira. O País avançou em pleno capitalismo

informacional, mas não resolveu a desigualdade social.
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O Ajuste Fiscal do Governo Federal, antes da presidenta Dilma Rousseff (PT),

afastada da cadeira da Presidência pelo Congresso Nacional com o processo de

impeachment, agora com o presidente em exercício, Michel Temer (PMDB), provoca

mais impostos, mais cortes nos gastos sociais, mais cortes de investimentos em

educação e saúde.

Em suma, da chegada dos portugueses no século XV até o dia de hoje, não

realizamos grandes investimentos em educação de qualidade, o caminho mais

seguro para a drástica redução do nosso mais persistente flagelo social, a

desigualdade. Precisamos estudar muito Economia Brasileira e encontrar a solução

para a desigualdade social no Brasil.
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