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RESUMO 

 

A presente dissertação de mestrado busca interpretar o governo de 

Juscelino Kubitschek como o complemento ou a continuidade da chamada Era 

Vargas e dos valores getulistas. Trata-se, porém, de uma relação raramente 

admitida, até pela forma com que se convencionou associar a imagem de 

Getúlio Vargas exclusivamente à política trabalhista e à legislação de proteção 

social, esquecendo-se de seus decididos esforços para o desenvolvimento da 

indústria e das atividades burguesas no Brasil, ênfase que veio a ser dada 

mais claramente pelo Governo Kubitschek. Embora se reconheça nesse último 

algumas diferenças importantes com relação aos governos de Vargas, 

principalmente no que diz respeito à sua vigência exclusiva sob o regime da 

Constituição de 1946, seus pontos de convergência são muito mais comuns e 

significativos e abrangem, entre outros, as heranças da máquina 

administrativa, da manutenção da legislação de proteção ao trabalho, das 

empresas estatais em setores considerados estratégicos e do nacionalismo 

econômico, embora este tenha sido mais característico de Vargas. Trata-se, 

por fim, de caracterizar o Governo Kubitschek como legítimo herdeiro dos 

valores e tradições getulistas e da Revolução de 1930, particularmente no que 

diz respeito à sua irreversível decisão de industrializar o Brasil a fim de 

transformá-lo numa grande potência.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Governo Kubitschek, Era Vargas, industrialização, 

desenvolvimento, getulismo. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation searches for an interpretation of the Juscelino 

Kubitschek´s administration as a complement or persistence of the so called 

Vargas era and its standards. However, as a result of an exclusive association 

of Getúlio Vargas´ leading figure with labour politics and the legislation of social 

security, such relationship is rarely admitted, neglecting Vargas´ decisive efforts 

towards the development of capitalism and industrialization in Brazil, an 

emphasis more visible in Kubitschek´s administration. Although there are clear 

and important differences between the Kubitschek and the Vargas´ 

administrations, most of all in regards to its legality under the regime of the 

Brazilian federal constitution of 1946, their convergent issues are more 

common and meaningful comprehending, among others, the legacy of State 

burocracy, full respect for Vargas´ social security laws, the building and 

strengthening of State-owned enterprises in branches of industrial and 

commercial activities deemed to be of strategic importance and the economic 

nationalism, even though this last one aspect was more typical of Vargas. 

Finally, it means depicting Kubitschek´s administration as a legitimate heir to 

Vargas´standards, political thinking and the Revolution of 1930, especially in 

regards to its unstoppable decision to lead Brazil to full industrialization and 

develop it into a major power.   

 

KEY WORDS: Kubitschek administration, Vargas era, industrialization, 

development, getulismo. 
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Introdução 

 

A julgar pelo modo como são apresentados por diferentes meios e pelos 

mais variados intérpretes, os governos de Getúlio Vargas e o de Juscelino 

Kubitschek teriam significado diferentes momentos de um período da história 

brasileira que não guardariam entre si qualquer relação especial. Daí a 

diferença de tratamento e representação em relação aos dois governantes que, 

apesar do que na aparência indicam as diferenças entre eles, tiveram laços 

integrativos fortes e indicativos de pertencerem à mesma matriz projetada para 

o Brasil a partir da Revolução de 1930. 

 Ao presidente Getúlio cabe, em privilégio de parte de suas realizações, a 

imagem de pai dos pobres, isso porque promotor da consolidação da 

legislação básica do sistema de proteção social à crescente população 

trabalhadora na transição de um país pobre e rural que mal havia iniciado sua 

industrialização. Quanto a Juscelino, sua imagem de presidente bossa nova 

está associada aos 50 anos em 5 prometidos em sua campanha eleitoral, 

executados no seu Plano de Metas, num momento de estabilidade das 

relações trabalhistas e grande crescimento industrial, sem indicações de 

qualquer ligação direta, apenas com algumas coincidências, com o ideário do 

longo período liderado por Getúlio Vargas.   

Por certo, trata-se de contraste entre ambos que tende a ser consolidado 

no imaginário brasileiro e vai muito além do breve resumo com o qual abrimos 

esta introdução. Qualquer investigação dos discursos de políticos profissionais 

ou de trabalhos acadêmicos sobre Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek terá 

dificuldades de encontrar as ocasiões, que supomos raras ou até inexistentes, 

nas quais seja admitida a compatibilidade do governo de Juscelino com os de 

Getúlio, muito menos o fato de o Governo Kubitschek ter privilegiado o lado do 

getulismo que ainda estava por ser desenvolvido. 

Dois exemplos podem ser destacados para indicar esse fato. O primeiro 

está no livro da professora Maria Victoria de Mesquita Benevides (1976), O 

Governo Kubitschek, possivelmente o trabalho mais conhecido e utilizado 

sobre o tema, no qual a autora definiu sucintamente seu objeto afirmando que 

a “[...] relação desenvolvimento econômico e estabilidade política foi 
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considerada a mais pertinente para qualificá-lo globalmente”, embora ela 

reconhecesse essa estabilidade em termos relativos, uma vez confinada “[...] 

dentro de um contexto instável” (1976, p. 21, 27), e sem mencionar o quanto 

essa instabilidade era devida à reação contra o getulismo. 

 Nessa visão, caberia a Juscelino um perfil moderno, conciliador, 

tolerante e benevolente, capaz de anistiar até mesmo militares insubordinados 

e abertamente golpistas, embora talvez por razões de cálculo estratégico. Na 

interpretação de Benevides, um caráter dotado de virtudes que, aliadas a um 

contexto particularmente favorável, fizeram de Juscelino o único civil 

presidente da República a concluir mandato legítimo no intervalo contido entre 

dois períodos ditatoriais: o Estado Novo e o Regime Militar.   

O segundo exemplo vem do sociólogo Fernando Henrique Cardoso – 

político profissional e acadêmico – quando, recém-eleito presidente da 

República, em seu discurso de despedida do Senado Federal1, afirmou que, 

após a transição democrática, o autoritarismo já era, àquela altura, uma página 

virada na história do Brasil. Contudo, segundo ele, ainda restava um acerto de 

contas com o passado, caracterizado como “[...] um pedaço do nosso passado 

político que ainda atravanca o presente e retarda o avanço da sociedade. 

Refiro-me ao legado da Era Vargas — ao seu modelo de desenvolvimento 

autárquico e ao seu Estado intervencionista”.  

Seu discurso apontava para o que considerava serem os sintomas de 

esgotamento estrutural do modelo varguista de desenvolvimento, embora 

reconhecesse suas virtudes em décadas passadas. Fernando Henrique 

declarava-se comprometido a dar início a um governo que combatesse e 

superasse o que identificava como os vícios daquele modelo, tais como: o 

protecionismo, o intervencionismo e os monopólios estatais; a autarquia 

produtiva e financeira; o centralismo na distribuição de receitas; a 

discriminação do capital estrangeiro; os desequilíbrios do sistema 

previdenciário; as fraudes e a corrupção endêmicas no setor público, entre 

outros.  

                                                             

1  Discurso de despedida do Senado Federal - Filosofia e diretrizes de governo -, proferido em 

Brasília, 14.12.1994.  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/publi_04/colecao/desped.htm - 

Acessado em: 20.1.2012. 

http://www.planalto.gov.br/publi_04/colecao/desped.htm
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E a respeito do governo de Juscelino, vale lembrar as palavras com que 

ele, Fernando Henrique Cardoso, se referiu ao assumir o mandato presidencial 

em 1° de janeiro de 1995, citando-o como contrastante com o Regime Militar, 

desse modo, por via indireta, também com os meios institucionais de que 

Getúlio Vargas se valeu no Estado Novo. 

 

Por algum tempo, na Presidência de Juscelino Kubitschek, o futuro 
nos pareceu estar perto. Havia desenvolvimento. O Brasil se 
industrializava rapidamente. Nossa democracia funcionava, apesar 
dos sobressaltos. E havia perspectivas de melhoria social. Mas a 
História dá voltas que nos confundem. Os "anos dourados" de JK 
terminaram com inflação e tensões políticas em alta2. 

 

Em resumo, dois exemplos indicadores de como tendem a ser 

representados governos e políticos cruciais na história recente do Brasil, ou 

pelo menos da forma pela qual a avaliação de nosso passado vem sendo, nas 

últimas décadas, produzida e aceita. Se se admite um Getúlio autoritário, 

intervencionista e paternalista, de um lado, e um Juscelino empreendedor, 

moderno, e tolerante, de outro, são representados uma Era Vargas de controle, 

arbítrio e dirigismo, e um Governo Kubitschek de prosperidade, democracia e 

liberdade. Nada a relacioná-los; nenhum parentesco entre eles. 

Assim a representação exemplificada acima na medida em que enfatiza 

as distinções ou divergências entre Getúlio e Juscelino, ou entre o que se 

considera terem sido a Era Vargas e o Governo Kubitschek, despreza sem 

maiores exames seus pontos de contato, as convergências entre eles. Melhor 

dizendo: omite ou ignora o que Juscelino deveu a Getúlio e ao getulismo, por 

diferentes que tenham sido suas personalidades e seus posicionamentos 

diante de determinadas questões, o que, por certo, não implica absolutamente 

na pretensão de falar do Governo Kubitschek como uma decorrência natural ou 

automática do getulismo. 

A proposta deste trabalho é a de refletir, ao contrário do que foi postulado 

por aquelas representações, a respeito da compatibilidade dos ideais políticos 

de Juscelino Kubitschek e das realizações de seu governo com os ideais do 

getulismo. Não consideramos, sob o pretexto de aqueles 50 anos em 5 terem 

                                                             

2  Cf. http://www.planalto.gov.br/publi_04/colecao/desped.htm - Acessado em 20.1.2012. 

http://www.planalto.gov.br/publi_04/colecao/desped.htm
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sido cumpridos como exceção num tempo de crises políticas, que o Governo 

Kubitschek tenha sido um caso a parte em termos de projeto para o Brasil.  

Se a principal referência daquele contexto foi Getúlio Vargas, presidente 

brasileiro que não cumpriu integralmente nenhum de seus mandatos3, nada 

impede, porém, que a exceção que foi o Governo Kubitschek tenha tido 

diretrizes e realizações com raízes na tradição e nos valores getulistas.  

Em resumo, o presente trabalho buscará demonstrar a procedência da 

proposta de pensar na existência de um complemento burguês do getulismo, 

representado no PSD e executado no Governo Kubitschek, devido ao 

reconhecimento na carreira política de Juscelino de um pessedista ligado aos 

valores políticos da Revolução de 1930 e dos governos de Getúlio Vargas.    

Porém, não se trata, embora seja considerável, justificar essa relação 

proposta com base apenas na importância do Partido Social Democrático – o 

PSD – organização com raízes getulistas, fato comprovado e admitido4, ao 

lado da associação preferencial de Getúlio ao Partido Trabalhista Brasileiro - o 

PTB. Nossa proposta diz respeito a marcar o Governo Kubitschek como um 

dos lados do legado de Vargas, e um lado que talvez nunca tenha sido olhado 

como tal. Mais precisamente, trata-se de estabelecer as condições para pensar 

o Governo Kubitschek, em outras palavras, como o getulismo explicitamente 

burguês no poder, ou melhor, o lado explicitamente burguês do getulismo, 

aquele lado, em rigor, dominante, que o trabalhismo, embora de igual 

qualidade, esconde. 

 

 

 

 

 

                                                             

3
  Afinal, Getúlio presidiu o Brasil no Governo Provisório de duração indeterminada, que foi 

interrompido para cumprimento do mandato sob a Constituição de 1934, que foi interrompido 

por ele mesmo para instituir o Estado Novo, cuja duração foi interrompida pela sua deposição 

e, depois de eleito em 1950 e tomar posse em 1951 sob a Constituição de 1946, suicidar-se no 

exercício do mandato presidencial. 

4  Como exemplificado por Benevides (1976), Campello de Souza (1976) e Hippolito (1984). 



12 

 

 

Capítulo I 

Raízes Políticas de Juscelino Kubitschek e do PSD 

 

A carreira política de Juscelino Kubitschek deveu-se, embora 

indiretamente, a Getúlio Vargas. Começou no início da década de 30, mais 

precisamente em 11 de novembro de 1933, quando Vargas, na condição de 

líder do Governo Provisório, nomeou Benedito Valadares interventor em Minas 

Gerais, “[...] deputado ainda inexpressivo, comparado aos demais” (Badaró, 

1996, p. 109). Foi um tempo em que Vargas dava prosseguimento à sua 

política de estabelecer um pólo alternativo às oligarquias tradicionais da 

política daquele importante estado, bem como de outros, criando o que viria a 

ser uma tradição “de raiz” do getulismo e dependente do arbítrio de seu líder.  

Saído do relativo ostracismo, repentina e inesperadamente promovido à 

chefia do governo estadual, como interventor, Benedito Valadares se 

transformou na “[...] peça principal de apoio à ação continuista de Vargas, a 

quem dedicava total lealdade, merecendo do presidente total credibilidade” (Id., 

p. 113). Porém, dada a sua posição na política de Minas Gerais não ser de 

liderança já constituída ou mesmo de herdeiro de alguma lá estabelecida, foi 

obrigado a formar seus próprios quadros, sem dúvida, a incentivar jovens que 

considerava promissores a assumirem papéis na organização em torno da 

liderança nacional de Getúlio que ele, Valadares, se encarregara de formar 

naquele estado. 

Foi assim que Benedito Valadares veio a ser o responsável por introduzir 

Juscelino na política, convidando-o, logo em seguida à sua nomeação por 

Getúlio, para a chefia do Gabinete Civil de sua Interventoria (Id., p. 111). 

Ambos haviam se conhecido na Batalha do Túnel da Mantiqueira, em Passa 

Quatro, Minas Gerais, por ocasião da Revolução Constitucionalista de 1932, 

ocasião em que Juscelino, na qualidade de capitão-médico da Polícia Militar 

mineira, ao lado do Governo Provisório, combateu as tropas paulistas.  

Adiante, o apoio de Valadares foi fundamental para que Juscelino fosse 

eleito, junto a seu amigo de juventude José Maria Alkmin, para a Câmara 

Federal constituída após a promulgação da Constituição de 1934 (Id., p. 112). 
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Foi então como deputado federal que exerceu seu primeiro mandato, até 10 de 

novembro 1937, quando o golpe que instituiu o Estado Novo decretou o 

fechamento do Congresso Nacional e interrompeu por pouco tempo sua 

carreira política.  

Isso porque, em 1940, Valadares convidou Juscelino para assumir a 

Prefeitura de Belo Horizonte. Muito embora tenha recusado o convite num 

primeiro momento, por razões desconhecidas, Juscelino foi convencido por 

Alkmim a aceitá-lo alguns dias depois (Id., p. 124-125), assumindo o cargo em 

19 de outubro de 1940 e o ocupando até outubro de 1945. Portanto, deveu-se 

também diretamente a Benedito Valadares a primeira experiência de Juscelino 

Kubitschek no comando de poderes executivos, embora em nível municipal.  

O fiel interventor de Getúlio Vargas em Minas Gerais ainda foi, no final do 

Estado Novo, e com permissão do ditador prestes a ser deposto da 

Presidência, o principal articulador da criação do PSD em Minas Gerais, 

arregimentando para o partido “[...] os melhores quadros desse vasto interior 

mineiro” (Id., p. 149). Foi a razão de Benedito Valadares se tornar, durante o 

regime da Constituição de 1946, o grande líder do diretório mineiro daquele 

partido, de onde saíram, além de Juscelino Kubitschek, nomes como Tancredo 

Neves e José Maria Alkmin. 

A fundação do PSD, em 17 de julho de 1945, significou a constituição do 

partido que viria a dominar a política nacional sob o regime da Constituição de 

1946. Organizado em bases nacionais, de acordo com a posição de Getúlio e o 

estabelecido pelo Código Eleitoral de 19455, o PSD reuniu praticamente todos 

os interventores estadonovistas, conforme esclareceu Hernani do Amaral 

Peixoto, genro de Getúlio e um dos principais articuladores nacionais do PSD 

desde a sua formação até a sua extinção pelo Regime Militar: 

 

[...] todos os fundadores do PSD eram homens que tinham 
colaborado na administração do Estado Novo, homens que tinham 
realizado o programa do Estado Novo nos estados. (Camargo et al., 

1986, p. 289).  
 

                                                             

5
 Embora se opusessem à organização em bases nacionais os interventores Benedito 

Valadares e Fernando de Sousa Costa, de São Paulo, que defendiam a recriação de partidos 

regionais. 
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Tratava-se por isso de uma organização enraizada nos valores getulistas, 

um “[...] partido [que] permitiu à elite política que se consolidou nos estados 

durante a ditadura estadonovista a possibilidade de sobreviver num regime 

democrático” (Hippolito, 1984, p. 41), significando sua adaptação às regras e 

procedimentos que são próprios das instituições políticas liberais.  

De modo que, dispondo das máquinas clientelistas herdadas das 

Interventorias, rapidamente adaptadas para fins eleitorais, o PSD apresentou-

se para as eleições de 1945 como o único partido a dispor de diretórios em 

todos os municípios brasileiros (Id., p. 121). Não por acaso, logrou resultados 

espetaculares naquelas eleições, conquistando a maioria absoluta da Câmara 

dos Deputados – 151 em 286 deputados -, além de eleger o general Eurico 

Gaspar Dutra para a Presidência da República com maioria absoluta de votos. 

São fatos que, em rigor, caracterizam o PSD como um partido de raízes 

getulistas, muito embora, repita-se, a figura de Getúlio Vargas venha a ser 

mais facilmente associada ao PTB. Mas dois fatos em particular podem 

explicar essa preferência: (1) o próprio Getúlio ter se filiado ao PTB, então 

apenas uma pálida terceira força política com expressão eleitoral muito inferior 

ao PSD e mesmo à UDN6; e (2) as bases sociais distintas a partir das quais 

foram organizados aqueles dois partidos: o PTB, voltado para a classe 

trabalhadora urbana e, por isso, identificado com o trabalhismo; e o PSD, de 

bases majoritariamente rurais e nas pequenas e médias cidades do interior e, 

por isso, distante daqueles ideais.  

Se a caracterização do PSD como um partido de raízes getulistas parece 

evidente, nada a princípio, porém, aponta para seus eventuais vínculos com a 

burguesia. Mas a esse respeito, foi novamente Amaral Peixoto quem forneceu 

seu testemunho, quando afirmou que o PSD “[...] representava a burguesia, o 

pequeno proprietário rural”; mas também o funcionalismo público, professores, 

profissionais liberais, comerciantes e alguns poucos industriais (Camargo et al., 

1986, p. 293).  

Havia, portanto e sem dúvidas, uma burguesia que não era antigetulista, 

sendo possível a hipótese da existência de políticas getulistas para essa 

                                                             

6
  Nas eleições de 1945 o PTB obteve apenas 22 das 286 cadeiras na Câmara, contra 77 da 

UDN. 
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burguesia ou, indo além, um getulismo explicitamente burguês. Se o PTB é 

imediatamente identificado com o trabalhismo getulista, os sindicatos, a 

legislação social e tudo o que lhes diz respeito, isso não exclui, absolutamente, 

a existência no PSD da parte propriamente burguesa do getulismo que, 

embora de menor visibilidade, se refere exatamente ao desenvolvimento do 

capitalismo e da industrialização do Brasil com proteção social para os 

trabalhadores. Ao lado de tudo que o PSD representa, representa também, 

portanto, a parte não explicitamente trabalhista do getulismo, mas a sua parte 

burguesa.  

No entanto, se se reconhece uma burguesia getulista ou um getulismo 

explicitamente burguês no PSD, é necessário admitir que esse partido não teve 

a coesão em torno de Getúlio Vargas que teve o PTB. Particularmente no 

estado natal de Getúlio, o Rio Grande do Sul, questões da política local 

levaram a uma posição própria dos pessedistas de lá, fazendo do PSD gaúcho 

o mais distante das posições do diretório nacional e, até mesmo, antigetulista.  

O PSD mineiro também mostrou divisões nas eleições estaduais de 1947, 

quando o apoio de algumas de suas principais lideranças como Gustavo 

Capanema, Cristiano Machado e Carlos Luz ao candidato da UDN, Milton 

Campos, resultaram na vitória desse último contra o candidato oficial do 

partido, Bias Fortes.  

A própria estrutura descentralizada do partido, que mais se assemelhava 

a um colegiado de grandes chefes de expressão regional e nacional, 

organizado federativamente de maneira a permitir grande autonomia às seções 

regionais frente ao diretório nacional (Hippolito, 1984, p. 42), apresentava as 

mais amplas condições para o dissenso.  

Questões ideológicas também dificultavam a adesão de muitos dos 

pessedistas a Getúlio. A burguesia pessedista, embora getulista, demonstrava 

ocasionalmente, por outro lado, caracteres não-trabalhistas, uma das razões 

pelas quais os manifestos programáticos juscelinistas não firmaram posição 

pela ampliação dos direitos trabalhistas, embora o Governo Kubitschek não os 

tenha revogado nem combatido. Concebendo capital e trabalho como fatores 

de produção não-conflitantes, complementares e harmônicos, sua elaboração 

não explicitava a necessidade de proteção social do último contra o primeiro. 
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Pelas mesmas razões, todas as tentativas de debater a extensão da 

legislação trabalhista ao campo esbarraram em ferrenha oposição do PSD que, 

aliado à UDN contra o PTB, sempre conseguiu inviabilizá-la. O PSD se opôs 

também, e com igual tenacidade, à realização da reforma agrária (Hippolito, 

1984, p. 49). Seu apoio ao desenvolvimento e à modernização era, portanto, 

restrito aos centros urbanos, condicionado à conservação das relações sociais 

no campo. 

Tratava-se, portanto, de um partido que, embora enraizado nos valores 

getulistas, pois organizado a partir das interventorias estadonovistas, não tinha 

em caracteres ideológicos bem definidos a sua principal razão de existência , 

razão pela qual, embora dotado de um perfil em geral conservador, reunia 

desde elementos até mais extremados, próximos à UDN, como o mineiro 

Carlos Luz, até outros identificados com propostas progressistas, como os 

jovens da Ala Moça, dentre eles, Ulysses Guimarães.  

Segundo Amaral Peixoto, as divisões do PSD mineiro reaflorariam por 

ocasião das eleições presidenciais de 1950, na incapacidade de suas 

principais lideranças em encontrar um nome que unificasse o partido, além de 

conseguir apoio tanto do Presidente Dutra quanto de Vargas (Camargo et al., 

1986, p. 315-317). Nereu Ramos, pessedista de Santa Catarina, vice-

presidente da República e presidente do partido, era considerado o candidato 

natural do PSD naquelas eleições. Mas Dutra considerava Ramos demasiado 

próximo a Getúlio Vargas e decidiu intervir no processo partidário, impedindo 

sua candidatura.  

O presidente desejava indicar o mineiro Bias Fortes como candidato, mas 

Getúlio, que embora retirado em São Borja ainda representava o principal 

eleitor da política nacional, recusou-se a apoiar qualquer candidato apoiado por 

Dutra, ressentido que estava das críticas feitas pelo presidente à política 

econômico-financeira do Estado Novo e pelas atitudes tomadas contra os 

getulistas dentro do PSD (Hippolito, 1984, p. 88).  

Após um período de muita indecisão, fruto principalmente das 

intervenções e dos vetos de Dutra, o PSD indicou o mineiro Cristiano Machado 

como candidato à Presidência, tendo também decidido que, uma vez 

homologado, Machado deveria procurar Getúlio a fim de obter seu apoio, 

oferecendo ao PTB a vice-presidência.  



17 

 

Como o PSD não enfatizava a importância da legislação trabalhista, para 

apoiar um candidato do PSD, Getúlio exigiu uma “[...] proposta ao PTB para o 

Ministério do Trabalho” e o resguardo da legislação trabalhista (Camargo et al., 

1986, p. 314). Mas o PTB, naquelas alturas, confiante na vitória de uma 

eventual candidatura de Getúlio Vargas, recusou-se a ser sócio minoritário 

numa chapa liderada pelo PSD. Embora o próprio Getúlio não demonstrasse 

interesse em concorrer às eleições, o PTB resolveu então lançar sua 

candidatura, colhendo manifestações espontâneas de apoio popular (Id., p. 

323). 

Foi então que Cristiano Machado, receoso de perder o apoio do 

Presidente Dutra – embora esse também já não fosse exatamente favorável à 

sua candidatura, pois alegava ter Machado um irmão comunista -, decidiu-se a 

não procurar Getúlio, o que resultou na sua recusa definitiva em apoiá-lo.  

O resultado foi uma divisão no PSD: várias seções estaduais recusaram-

se a apoiar Cristiano Machado quando da sua homologação como candidato 

na Convenção Nacional do partido de 9 de maio de 1950. Assim, Machado, já 

por si um nome de pouca expressão nacional, não conseguiu unir seu partido 

em torno de sua candidatura (Hippolito, 1984, p. 89), nem mesmo em Minas 

Gerais.  

Getúlio Vargas, já homologado candidato pelo PTB, passou então a fazer 

alianças com o PSD em vários estados, também com vistas às sucessões 

estaduais: Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, 

Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina, obtendo o apoio, velado ou 

ostensivo, dos candidatos pessedistas aos governos desses estados.  

Assim, o PSD entrou nas eleições de 1950 cindido entre dois candidatos, 

pondo em prática “[...] a „cristianização’: o candidato do partido é abandonado à 

própria sorte, e sua candidatura é bastante esvaziada, uma vez que as mais 

expressivas lideranças pessedistas aderem a Getúlio Vargas” (Id., p. 90). O 

pleito deu a vitória a Getúlio Vargas, com 3 milhões 849 mil votos ou 48% do 

total, mais de 2 milhões de votos a mais que Cristiano Machado, terceiro 

colocado naquelas eleições em que o segundo, mais uma vez, foi o brigadeiro 

Eduardo Gomes da UDN.  

Em seguida, a atuação do PSD durante o Governo Vargas também 

caracteriza um partido que oscilou entre o apoio com restrições a Getúlio e a 
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omissão7. Embora isso não tenha significado apoio total ao governo, o PSD 

ocupou posição majoritária no Ministério. Como herdeiro dos aparelhos 

administrativos estadonovistas, o PSD era o único partido que possuía em 

seus quadros um número razoável de membros em condições de exercer 

funções de governo.  

O próprio Juscelino, recém-eleito governador de Minas Gerais em 1950, 

indicou para o Ministério dois pessedistas mineiros, Negrão de Lima e 

Tancredo Neves, que se sucederam na importante pasta da Justiça, numa 

demonstração do prestígio de que Juscelino desfrutava junto a Getúlio.  

Apesar das eventuais restrições, a atitude geral do PSD foi de 

cooperação com o governo Vargas. Em seguida à diplomação dos eleitos pelo 

TSE, emitiu nota de apoio ao governo. Na Câmara dos Deputados compôs 

com o PTB e o PSP uma confortável base de sustentação, reunindo 61,5% das 

cadeiras (Id., p. 93). Indicou e fez de Gustavo Capanema, ministro da 

Educação entre 1934 e 1945 e dono de excelentes relações com Getúlio, líder 

da maioria governista na Câmara. E elegeu Amaral Peixoto, seu genro, para a 

presidência do partido (Id., p. 91). 

Em sua maioria, os integrantes do PSD consideravam que a participação 

de elementos pessedistas no governo Vargas não representava uma cota do 

partido, mas sim do próprio presidente. Prova disso, segundo diziam, era a 

participação até mesmo de alguns udenistas no seu ministério8, fato que, por 

sinal, muito lhes desagradava e contribuía para seu reduzido interesse em 

postar-se solidamente ao lado do governo. 

Mesmo assim, o PSD agiu decisivamente para a aprovação, no 

Congresso, do Plano Nacional de Reaparelhamento Econômico, também 

conhecido como Plano Lafer, que abrangia áreas como indústria de base, 

agricultura, energia elétrica, modernização da rede ferroviária, armazéns e 

ampliação do sistema portuário (Id., p. 94). Este Plano, que pode ser 

                                                             

7  “O PSD não foi 100% a favor do governo Vargas, mas também não foi 100% contra”. Pio 

Canedo apud Hippolito, 1984, p. 86. 

8
  Vicente Rao, ministro das Relações Exteriores entre 1953 e 1954; José Américo de Almeida, 

ministro da Viação e Obras Públicas no mesmo período; e João Cleofas, ministro da 

Agricultura entre 1951 e 1954. 
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considerado uma primeira, embora tímida, inspiração para a elaboração do 

Plano de Metas do governo de Juscelino Kubitschek, também caracteriza a 

preocupação getulista com a elaboração de políticas para o desenvolvimento 

do país apoiadas pela burguesia.  

A partir do momento em que começaram a se suceder os episódios 

críticos que afinal resultariam no trágico desfecho de agosto de 1954, a atitude 

do PSD diante de Vargas transformou-se, caminhando do apoio restrito até a 

omissão, embora jamais lhe tenha feito oposição, tendo abdicado de defender 

o governo Vargas, muitas vezes, por questões de estratégia política. Por 

exemplo, na CPI do jornal Última Hora, os pessedistas evitaram confrontar a 

oposição udenista uma vez que Juscelino - já então potencial candidato do 

partido à sucessão presidencial - havia sido, enquanto governador de Minas 

Gerais, um dos primeiros financiadores daquele jornal, fornecendo-lhe 

financiamento de três mil contos a serem pagos, posteriormente, em 

publicidade (Id., p. 96). 

Na medida em que se fechava o cerco oposicionista em torno de Getúlio, 

o PSD se fazia cada vez mais escasso no Congresso Nacional, permitindo à 

UDN acirrar, sem apartes, sua oposição já normalmente ostensiva e agressiva, 

fazendo com que 81 deputados udenistas encurralassem um governo cuja 

maioria na Câmara era composta por 187 (Id., p. 95). Mas o PSD votou 

esmagadoramente contra uma proposta de impeachment de Vargas, embora 

alguns de seus parlamentares tenham acompanhado seus votos pela seguinte 

declaração:  

Os deputados [...] não alimentam ilusões quando à possibilidade de 
regeneração do atual governo, que tem na chefia um homem de 
vocação totalitária invencível. Mas o que está aí é fruto legítimo, pois 
resultou na espontânea e livre escolha da maioria do povo [...] Para 
o bem da democracia restaurada [...] o Sr. Getúlio Vargas deve ser 
tolerado e sustentado no governo até o derradeiro instante de seu 
mandato constitucional (Id., p. 99). 

 

Isso porque, o PSD não havia, de fato, votado a favor da permanência de 

Getúlio, cuja saída já aceitava, se não mesmo desejava. Havia votado a favor 

da permanência das instituições do regime (Id., p. 103), das quais se 

beneficiava enquanto partido eleitoralmente dominante e representante, ao 
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lado do PTB, dos valores então hegemônicos do getulismo, embora em seu 

viés burguês e não trabalhista.  

Como também aconteceria na crise que se seguiu à renúncia de Jânio 

Quadros, a estratégia principal do PSD em agosto de 1954 foi a de preservar a 

estabilidade do regime. Na queda de Vargas, como adiantamos, o PSD adotou 

uma estratégia de omissão preventiva (Id., p. 86), desassociando-se 

paulatinamente dos atos do governo Vargas sem, no entanto, fazer-lhe 

oposição ostensiva, tendo em vista confinar a crise em graus politicamente 

administráveis de modo a impedir a desestabilização institucional do regime da 

Constituição de 1946.  

Em resumo, o breve quadro traçado buscou demonstrar que o PSD, 

embora enraizado na tradição política getulista, não possuía unanimidade em 

torno dos ideais nem tampouco da figura de Getúlio, o que quase chega a 

descaracterizar a existência de um lado burguês do getulismo. Mas as próprias 

bases sociais a partir das quais foi formado o partido, conforme descritas por 

Hernani do Amaral Peixoto, evidenciam a presença de setores da burguesia no 

PSD e, portanto, nos valores políticos getulistas, embora dissociados do 

trabalhismo. 

As raízes pessedistas, e por conseguinte getulistas, de Juscelino 

Kubitschek, também se encontram evidenciadas na medida em que foi 

brevemente traçada sua biografia política, ao ponto de caracterizar, entre 1933 

e 1945, o início e o desenvolvimento de considerável parte de sua carreira 

política ainda nos períodos do Governo Provisório e do Estado Novo, sob a 

proteção direta de Benedito Valadares, interventor em Minas Gerais e, 

portanto, com o beneplácito do próprio Getúlio Vargas.  

Quando, após o restabelecimento das instituições políticas liberais, 

tornou-se governador eleito de Minas Gerais em 1950 e presidente da 

República cinco anos mais tarde, Juscelino Kubitschek era, por certo, ainda 

que em parte, um herdeiro do getulismo em ação, um ator político cujo 

surgimento e expressão deviam-se, inteiramente, ao arbítrio exercido por 

agentes de um regime ora provisório, ora de pretensões permanentes e de 

tendências ditatoriais.  

Assim, a carreira política de Juscelino Kubitschek e as raizes do PSD são 

razões suficientes pelas quais não se justifica representar uma oposição ou 



21 

 

antagonismo entre os ideais e propósitos de Juscelino e os valores getulistas, 

muito embora Juscelino tenha manifestado, em sua elaboração ideológica, 

especial apreço pelo que compreendia ser a índole democrática do povo 

brasileiro. Mas essa manifesta oposição à ditadura parece ter como alvo os 

militares, de um lado, e os comunistas, de outro. Em rigor, típica manifestação 

do getulismo nos tempos da Constituição de 1946.  
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Capítulo II  

O contexto histórico de inserção do Governo Kubitschek 

 

II.I – A marca inicial da Revolução de 1930 

O Governo Kubitschek ocorreu num período da história brasileira que 

pode ser caracterizado por dois fatos fundamentais: o primeiro deles diz 

respeito à crise de comando político e de administração do capitalismo no 

Brasil, que teve seu início já nos primeiros dias após a vitória da Revolução de 

1930, acompanhado desde então por uma irrecorrível decisão de 

industrialização do país; o segundo diz respeito à vigência das instituições 

políticas liberais no Brasil, nos termos da Constituição de 1946 que, não 

obstante o golpe civil e militar de 1964, vigorou até 1967. 

Quando ao primeiro fato, o relativo ao comando e administração do 

capitalismo no Brasil tendo em vista a sua industrialização, foi decorrente das 

duas posições antagônicas que diziam respeito a comando por parte do Estado 

ou por iniciativa privada, cujas raízes, respectivamente, estavam nos ideais 

políticos dos líderes daquela Revolução e nos ideais políticos dos líderes que 

fundaram o Partido Democrático em São Paulo em 1926. 

 

[...] a origem da crise, em rigor, era exterior ao Brasil. Ela começou 
na Europa, ainda no século XIX, e teve uma expressão e uma 
palavra postas em oposição para representá-la: laissez-faire e 

socialismo. Diziam respeito a duas opções administrativas do 
capitalismo: a expressão laissez-faire representava o ideal 
individualista de governo mínimo e a palavra socialismo 
representava a opção por governos que fossem capazes de 
organizar e garantir o funcionamento geral da sociedade, incluindo a 
sua ordem produtiva. Sem dúvida, essas foram as bases, apenas, 
que não podem ser esquecidas. Isso porque as variações teóricas e 
práticas em torno delas foram muitas e podem quase ocultá-las 

(Duarte e Ferreira, 2005, p. 7). 
 

É certo que na origem desta crise na sociedade brasileira encontra-se 

também a disputa pelo comando político da industrialização nacional. Embora 

Furtado (2006, p. 218) indique o início de alguma industrialização no Brasil na 

virada do século XX, em seguida à abolição da escravidão e ao concomitante 

aumento da importância relativa do trabalho assalariado, como “[...] o fato de 
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maior relevância ocorrido na economia brasileira do último quartel do século 

XIX” 9 , foi apenas nos anos 20 que surgiu, entre alguns setores militares 

influenciados pelas idéias positivistas10 e entre burgueses paulistas, o ideal de 

industrialização do país, embora ainda marginalizado pela hegemonia dos 

interesses primário-exportadores. 

O colapso das bases materiais do complexo agro-exportador cafeeiro 

decorrente da Crise de 1929 e os desacordos entre paulistas e mineiros com 

vistas à sucessão presidencial de 1930 – que levaram à ruptura entre ambos e 

o apoio dos mineiros à Aliança Liberal, opositora do candidato paulista - 

marcam o fim da velha ordem política constituída pelas oligarquias provinciais 

que defendiam sua autonomia política regional e se pensavam exclusivamente 

primário-exportadoras.  

A derrubada da República Velha pela Revolução de 1930 marcou a 

ascensão política de forças que desejavam sobrepor ao regionalismo uma 

consciência nacional e que procuravam, também, criar na sociedade a 

consciência da necessidade de sua própria industrialização, embora esse 

caráter nacional seja discutível em relação aos líderes do Partido Democrático.  

Haja vista a referência a Celso Furtado, não se pretende afirmar que o 

Brasil era, antes de 1930, um país inteiramente desprovido de indústrias, 

sendo essas, porém, esparsas e em número muito reduzido. Por isso, já nos 

primeiros anos da República uma chamada corrente industrialista se 

encontrava em ativa luta pela regulamentação de impostos de importação que 

pudessem garantir proteção à indústria nacional, embora suas bases materiais 

e até mesmo sua argumentação fossem deveras frágeis (Cardoso in Fausto, 

2004, p. 33-35). 

É claro que esse pequeno grupo não reunia recursos de nenhuma ordem 

equivalentes aos das oligarquias primário-exportadoras, caindo suas 

demandas quase sempre no esquecimento. Ressalte-se, apenas, que algumas 

                                                             

9
  Esse fato, segundo Furtado, possibilitou o surgimento de um mercado interno de dimensões 

suficientes para alguns produtos de base mais ampla de consumo como alimentos 

industrializados, vestimentas, calçados, móveis e utensílios domésticos. 

10
 Grosso modo, a doutrina positivista defendia um Estado com ativo papel reformista e 

organizador da sociedade, incluindo a sua ordem produtiva. 
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indústrias já existiam no país, fato que não resolve a questão, por tratar-se aqui 

da busca não de indústrias isoladas, mas sim do processo de industrialização, 

que só a partir da Revolução de 1930 foi objeto prioritário das políticas de 

governo. 

 

Em relação ao segundo fato, considere-se que as instituições políticas 

liberais são “[...] diferentes formações cuja raiz comum possui caracteres 

críticos, ambíguos, por ser baseada na organização das funções executiva e 

legislativa em Poderes distintos” (Duarte e Ferreira, 2011, p. 15). Assim, de 

acordo com a forma nas quais nesses Poderes se encontram separados os 

poderes de executar, legislar e julgar, elas encerram bases de crise 

institucional e política11.  

Em sua origem, na Inglaterra, essas instituições foram criadas contra a 

monarquia absoluta, correspondendo à tomada dos poderes legislativos pelo 

Parlamento, representando a ascensão, contra o comando real dos poderes 

executivos, de um novo soberano: a sociedade civil, entendida como uma 

coletividade de burgueses politicamente organizados. Mas foi aquele mesmo 

Parlamento que, em 1765, ao declarar a sua própria onipotência, restabeleceu 

sob seu próprio comando aquela concentração de poderes que havia 

combatido e desfeito, dando aos responsáveis pelos Poderes Executivo e 

Legislativo as mesmas origens sociais e, por isso, eliminando seus caracteres 

opostos (Id., p. 19). 

Tal não é o caso do regime presidencialista, elaborado pelos federalistas 

norte-americanos na Constituição dos Estados Unidos da América, aprovada 

em 1787, tendo em vista uma instituição capaz de conferir unidade e destino 

                                                             

11
 “Esses poderes, de acordo com o pensamento de Montesquieu, não podem ser 

concentrados [pois] só o poder impede o poder [...]. Essa prescrição tão influente em 

constituições de todo o mundo, em que pese a discussão sobre a forma de interpretá-la, tem 

como conseqüência outro lado no qual a intenção de equilíbrio, harmonia e controle entre os 

poderes encontra de maneira imprevista o seu oposto: crise. Isso porque, divisão de poderes 

em diferentes instituições de modo a impedir os efeitos das concentrações, mesmo que possa 

sugerir divisão de tarefas políticas complementares, como tendem a ser as tarefas citadas, 

correspondem à instituição de diferentes comandos. Assim, criar diferentes Poderes, 

instituindo divisão política, corresponde a estabelecer crise institucional em si, mesmo que não 

venha a se manifestar em fatos” (Id., p. 17-18). 
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político comum aos treze Estados, na chefia dos poderes executivos da União, 

a saber: o presidente.  

Desse modo [...] foi restabelecida na história das instituições 
políticas liberais, ainda em seu limiar, a divisão de poderes que lhes 
conferia caracteres críticos em si. Era o preço que se devia pagar 
por não se adotar formas tirânicas, arbitrárias ou opressivas de 
acordo com as prevenções de Montesquieu – para quem, a 
propósito, o poder de julgar seria uma potência nula – e que iria 
exigir práticas constantes de entendimento em favor de harmonia e 
governabilidade entre os comandantes dos poderes executivos e 
legislativos em todos os países que viessem a adotar instituições 
inspiradas no modelo norte-americano. Sem dúvida, modelo político 
no qual o maior destaque, embora sob controle do Poder Legislativo, 
veio a ser a Presidência, fazendo de seu ocupante, via de regra, o 
principal ator político durante seu mandato (Id., p. 20).   

 

Com efeito, a Constituição de 1946, embora sem repetir o extremo 

federalismo de seu modelo norte-americano, como fizera a Constituição de 

1891, trouxe praticamente idênticas as relações entre seus Poderes. 

 

 

II.II – Tópicos sobre o ideário da industrialização no Brasil 

 

a) Sobre substituição de importações e a Crise de 1929 

Apesar de considerarmos o caráter político da industrialização no Brasil e 

o seu comando por parte dos governos após a Revolução de 1930, vale 

lembrar – para efeito de introdução deste tema - o que a historiografia 

econômica reconhece e diz ser o processo dinâmico responsável pela 

industrialização brasileira, mas também de outros países latino-americanos, 

dando-lhe o nome de industrialização por substituição de importações12.  

Ha-Joon Chang (2008, p. 22) define o processo como 

 

A idéia [...] de que um país atrasado comece a produzir produtos 
industriais que usualmente importava, desse modo substituindo 
produtos industriais importados com equivalentes produzidos no 
país. Isso é obtido encarecendo as importações artificialmente 
através de tarifas e cotas de importação, ou subsídios aos 
produtores nacionais. Essa estratégia foi adotada por muitos países 
latino-americanos nos anos 30. Naquele momento, a maioria dos 

                                                             

12  Doravante, ISI. 
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outros países em desenvolvimento não se encontravam numa 
posição de praticar esta estratégia, uma vez que eram colônias ou 
se submetiam à “tratados desiguais” que os espoliavam do direito de 
estabelecer suas próprias tarifas. A estratégia foi adotada pela 
maioria dos outros países em desenvolvimento após terem ganho 
independência entre a metade dos anos 40 e a metade dos anos 
6013.   

 

Ainda que seja correta em seus pressupostos básicos, parece precipitada 

a visão de que a ISI era uma estratégia de governo a partir dos anos 30, ou em 

qualquer tempo. Ao menos no caso do Brasil, pode-se falar da inexistência, 

num primeiro momento, da definição de uma política de industrialização por 

parte do Governo Provisório, embora já existisse a vontade política para tal, 

demonstrada pela criação do Ministério do Trabalho, do Comércio e da 

Indústria, em 26 de novembro de 1930, quase imediatamente à tomada do 

poder por Vargas, e que teve como uma de suas atribuições orientar e 

supervisionar a Previdência Social, inclusive como órgão de recursos das 

decisões das Caixas de Aposentadorias e Pensões14.   

Segundo a definição de Furtado (2006, p. 23), industrializar pela via da 

substituição de importações significa o surgimento de um “[...] sistema 

industrial formado em torno de um mercado previamente abastecido do 

exterior, vale dizer, engendrado pelo processo de 'substituição de importações', 

[que] é específico das economias subdesenvolvidas”, perspectiva que se 

apresenta mais apurada na medida em que não pressupõe intencionalidade, 

possibilitando compreendê-la não necessariamente como uma estratégia, mas 

como um processo, indicando assim menor presença governamental.  

Porém, a crise iniciada em 1929 indicou o contrário. Foi uma crise 

diferente de todas as outras até então, em profundidade e longevidade, 

encontrando seu ápice nas principais potências industriais capitalistas, com 

conseqüências no Brasil, onde obrigou às políticas transformadoras “[...] 

rompendo o circuito de financiamento do modelo primário-exportador cafeeiro 

brasileiro‖ (Miranda e Tavares in Fiori (Org.), 1999, p. 329). 

                                                             

13  Tradução literal do original em inglês. 

14 Cf. HTTP://www1.previdencia.gov.br/pg_secundarias/previdencia_social_12_04-A.asp -  

Acessado em 15.2.2012. 

http://www1.previdencia.gov.br/pg_secundarias/previdencia_social_12_04-A.asp
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Assim, a capacidade importadora brasileira pré-crise não seria 

recuperada, em termos per capita, nem mesmo até o final dos anos 50. Do 

ponto de vista da produção material – e embora não se pudesse ter 

consciência disso naquela época -, a crise dos anos 30 demonstrou a 

inviabilidade da posição histórica do Brasil na Divisão Internacional do 

Trabalho: uma sociedade provedora de produtos primários e consumidora de 

produtos industrializados diversos (Oliveira in Fausto, 1997, p. 393).  

Desse fato não decorre, por certo, que a demonstração da 

insustentabilidade do modelo primário-exportador tenha resultado 

automaticamente ou por algum tipo de determinação histórico-estrutural na 

industrialização do país. A industrialização só se deu por força de decisões 

políticas das forças então em ação, que foram tomadas com vistas à 

transformação do país numa moderna sociedade industrial capitalista (Id., p. 

394-395).  

Embora se possa, sem dúvida, argumentar que o país reunia 

características favoráveis à industrialização – amplo território, população 

numerosa e culturalmente homogênea e grande quantidade e diversidade de 

recursos naturais, por exemplo -, estas não eram nem mesmo sumamente 

necessárias, que dirá suficientes15. Era preciso comando, e esse comando não 

podia ser outro se não um centralizador e orientador de tão vasto 

empreendimento. 

Fato foi que um determinado conjunto de políticas executadas pelos 

respectivos governos da época em resposta à súbita e profunda deterioração 

do cenário externo lançou as bases sobre as quais se desenvolveria um novo 

modelo de expansão industrial capitalista. As circunstâncias materiais da crise 

tornaram possíveis seu aproveitamento político, mas não foram, em nenhuma 

hipótese, determinantes.  

 
Apesar de o impacto sobre o setor externo das nossas economias ter 
sido violento, estas não mergulharam em depressão prolongada 
como as economias desenvolvidas. A profundidade do desequilíbrio 

                                                             

15  Não faltam exemplos de sociedades altamente industrializadas que não reúnem todas – o 

Japão, por exemplo, embora populoso, é territorialmente carente em recursos naturais – ou até 

mesmo nenhuma destas características, como a Suíça. 
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externo fez com que a maior parte dos governos adotasse uma série 
de medidas tendentes a defender o mercado interno dos efeitos da 
crise no mercado internacional. Medidas que consistiriam 
basicamente em restrições e controle das importações, elevação da 
taxa de câmbio, compra de excedentes e financiamento de 
estoques, visando antes defender-se contra o desequilíbrio externo 
do que estimular a atividade interna. No entanto, o processo de 
industrialização que se iniciou a partir daí encontrou, sem dúvida 
alguma, seu apoio na manutenção da renda interna resultante 

daquela política (Tavares, 1977, p. 33). 

 

Este foi, portanto, o resultado não-intencional daquelas medidas. Somado 

ao estrangulamento externo, a rápida recuperação do nível interno de renda 

serviu como poderoso estímulo à industrialização substitutiva, na medida em 

que se elevaram significativamente os preços dos produtos importados. Por 

essa razão, afirma-se que a ISI naquele momento foi, mais do que uma 

estratégia consciente, um processo resultante de um determinado conjunto de 

ações que não objetivavam necessariamente aquele resultado. 

O estímulo à industrialização periférica decorrente da crise da ordem 

capitalista internacional atravessou toda a década de 30, momento no qual 

seus principais centros dinâmicos atravessaram grave crise produtiva, 

financeira e social, especialmente os Estados Unidos. O desmantelamento das 

redes internacionais de comércio e finanças afrouxou os vínculos entre elites 

centrais e periféricas, enfraquecendo o controle imperialista sobre as últimas 

(Cano in Fiori (Org.), 1999, p. 289). Raro momento da história em que as elites 

latino-americanas desfrutaram de condições externas excepcionalmente 

favoráveis para a livre execução de suas próprias políticas (Duarte e Ferreira, 

2011, p. 38).  

 

 

b) As iniciativas do Estado Novo e a opção trabalhista 

Com o início da Segunda Guerra Mundial, as dificuldades no comércio 

com a Europa reafirmaram o estrangulamento externo das sociedades latino-

americanas. Mas os Estados Unidos, através do New Deal de Roosevelt, já 

haviam recuperado parte considerável de sua produção industrial pré-crise, 

processo que completariam com o acelerado rearmamento com vistas à 

entrada na guerra em seus dois teatros, no Atlântico e no Pacífico. Os anos 40 
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representaram um momento no qual os capitais norte-americanos iniciaram já 

sem reservas a conquista de posições tradicionalmente européias nos 

mercados consumidores da América Latina.  

No Brasil, já no contexto do Estado Novo, os anos 40 marcaram o início 

das mais decisivas providências de comando político do capitalismo pelo 

governo. No nível da produção material, por certo se destacou a construção da 

Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, com auxílio técnico e 

financeiro norte-americano, para o qual a habilidade de Vargas em explorar 

uma eventual disputa com a Alemanha nazista mostrou-se fundamental.  

Segundo Skidmore (2010, p. 77-78),  

 

[...] Vargas usou a ocasião oferecida pelo esforço de guerra para 
desenvolver uma política de industrialização, objetivo para o qual 
vinha se dirigindo desde 1937, embora ainda em 1940 não tivesse 
se dedicado de modo explícito ao fomento sistemático do setor 
industrial. Em 1943, Vargas anunciou, com orgulho, que, com usinas 
de ferro e aço, fábricas de alumínio e cobre, e exportações de 
minério, o Brasil forjava “os elementos básicos para a transformação 
de uma vasta e esparsa comunidade agrícola numa nação capaz de 
prover às suas necessidades fundamentais. [...] Só os países 
suficientemente industrializados e aptos a produzir dentro das 
próprias fronteiras os materiais bélicos de que necessitam podem 

realmente ser considerados potências militares”. 
 

Com efeito, a construção da CSN, embora sem dúvidas a mais marcante 

das realizações do Estado Novo no que diz respeito à industrialização, 

representou apenas uma de suas muitas iniciativas de organização do 

capitalismo no Brasil, como se pode depreender da lista a seguir: 

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), Conselho Nacional 

do Café, Instituto do Cacau, Departamento Nacional do Café, Instituto do 

Açúcar e do Álcool, Conselho Federal de Comércio Exterior, Instituto Nacional 

de Estatística, Código de Minas, Código de Águas, Plano Geral de Viação 

Nacional, Conselho Brasileiro de Geografia, Instituto Nacional do Mate, 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Plano de Obras Públicas 

e Aparelhamento de Defesa, Comissão de Defesa da Economia Nacional, 

Instituto Nacional do Sal, Fábrica Nacional de Motores, Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial, Instituto Nacional do Pinho, Coordenação de 

Mobilização Econômica, Companhia Nacional de Álcalis, Serviço Social da 

Indústria, Companhia Hidroelétrica do São Francisco, Plano de Obras e 
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Equipamentos, Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial, Serviço 

de Expansão do Trigo, Superintendência de Moeda e Crédito (SUMOC), entre 

outros. Não pode ser esquecida, também, a criação da Companhia Vale do Rio 

Doce (Silva et. al., 2004, p. 32). 

Apesar disso, ainda não seria no Estado Novo que o processo de 

industrialização do Brasil iria além da construção das suas bases, mas desde 

então ficava indicado, por Vargas, que razões de Estado, e não razões 

privadas, representavam os fundamentos da industrialização que se pretendia 

buscar.  

Mas o Estado Novo foi também o período em que foram tomadas outras 

medidas com vistas à industrialização como, por exemplo, a regulação das 

relações trabalhistas através da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT -, 

decretada em 1º de maio 1943, e que também significou o primeiro projeto de 

Consolidação das Leis da Previdência Social16.  

A CLT representou a consagração de ampla gama de benefícios sociais e 

trabalhistas tais como pensões e aposentadorias que já vinham sendo 

concedidos por Vargas a várias categorias a partir de 1930: empregados nos 

serviços de força, luz e bondes; empregados dos demais serviços públicos 

concedidos ou explorados pelo Poder Público (1931); mineiros (1932); 

marítimos (1933); aeroviários, comerciários, estivadores e bancários (1934), e 

industriários (1936).  

A administração de todos esses benefícios exigiu a criação de um grande 

número de institutos de Previdência Social, diretamente controlados pelo 

Estado, aos quais outros mais se somaram: Instituto de Aposentadoria e 

Pensões dos Marítimos, Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Aeroviários, 

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, Caixa de 

Aposentadoria e Pensões dos Trabalhadores em Trapiches e Armazéns, Caixa 

de Aposentadoria e Pensões dos Operários Estivadores, Instituto de 

Aposentadoria e Pensões dos Bancários, Instituto de Aposentadoria e Pensões 

dos Industriários, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 

Estado, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em 

                                                             

16
 Cf. HTTP://www1.previdencia.gov.br/pg_secundarias/previdencia_social_12_04-B.asp - 

Acessado em 15.2.2012. 

http://www1.previdencia.gov.br/pg_secundarias/previdencia_social_12_04-B.asp
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Transportes e Cargas, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Operários 

Estivadores, Serviço de Alimentação da Previdência Social, Serviço de 

Assistência Domiciliar e de Urgência, Instituto de Serviços Sociais do Brasil, 

Instituto dos Empregados em Transportes e Cargas, entre outros. Por fim, a 8 

de agosto de 1945, já às vésperas de sua deposição, Getúlio assinou decreto-

lei que estabeleceu que as aposentadorias e pensões não poderiam ser 

inferiores, respectivamente, a 70% e 35% do salário mínimo17. 

Com efeito, benefícios e institutos que fazem parte de ampla lista de 

realizações sociais enumeradas pelo próprio Getúlio num de seus muitos 

discursos: 

[...] muito fizemos, vós proletários e o governo, que vos ampara 
numa troca contínua de colaboração e de esforços: a lei dos dois 
terços assegurou a predominância do trabalhador nacional, até 
então esquecido nas fábricas cujos proprietários não reconheciam 
esse direito; a lei de sindicalização conferiu aos trabalhadores a 
representação social e a colaboração através de seus órgãos 
representativos nos altos conselhos do governo; a lei de oito horas 
de trabalho e a lei de estabilidade nas funções evitaram que o 
proletário continuasse vítima do arbítrio e da prepotência; as caixas 
de aposentadorias e pensões deram aos operários a garantia e a 
segurança de uma velhice tranqüila e, também, o amparo às suas 
mulheres e aos seus filhos, na viuvez e na orfandade; a lei do 
salário-mínimo assegurou ao proletário o direito de viver com 
decência e conforto; a Justiça do Trabalho deu-lhe a forma de 
garantir prática e seguramente o reconhecimento dos seus direitos 
(Vargas apud Silva, 1980, p. 59-60). 

 

Em rigor, também o salário-mínimo foi uma iniciativa do Estado Novo. No 

dia 1º de maio de 1938, Getúlio assinou decreto que o regulamentava, 

determinando o reajuste dos salários de acordo com a elevação do custo de 

vida. O decreto criava, também, isenção de impostos para a construção de 

casas destinadas ao operariado. O próprio Getúlio, em discurso naquele 

mesmo dia, apontava as razões da decisão:  

 

Nenhum governo, nos dias presentes, pode desempenhar a sua 
função sem satisfazer as justas aspirações das massas 
trabalhadoras. Quais são as aspirações das massas obreiras, quais 
os seus interesses? [...] A ordem e o trabalho! [...] O trabalho só se 
pode desenvolver em ambiente de ordem. Por isso, a Lei do Salário 

                                                             

17  Cf. HTTP://www1.previdencia.gov.br/pg_secundarias/previdencia_social_12_04-B.asp - 

Acessado em 15.2.2012. 

http://www1.previdencia.gov.br/pg_secundarias/previdencia_social_12_04-B.asp
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Mínimo, que vem trazer garantias ao trabalhador, era necessidade 
que há muito se impunha (Id., p. 53-54). 

 

Por sinal, a lei dos reajustes do salário-mínimo foi descumprida pelo 

Governo Dutra, durante o qual os salários da classe trabalhadora foram 

congelados por cinco anos. Foi o motivo pelo qual Getúlio, eleito presidente da 

República em 1950, assinou em 24 de dezembro de 1951 uma nova lei do 

salário mínimo, reiterando os princípios da lei de 1938.  

Todo esse conjunto de medidas tomadas num espaço de quinze anos 

caracteriza a criação, pelo Governo Provisório, pelo governo sob a 

Constituição de 1934 e pelo Estado Novo das condições de estabilização das 

relações entre a classe trabalhadora e a burguesia, condições consideradas 

essenciais por Getúlio para a orientação estatal com vistas ao desenvolvimento 

industrial do país: 

[...] a nossa legislação social, além de eliminar os atritos e perigos da 
luta de classes, veio assegurar aos trabalhadores melhores 
condições de vida com salário-mínimo, a redução das horas de 
trabalho, as férias anuais remuneradas, o aumento da remuneração, 
a estabilidade no emprego, a assistência médica e jurídica, a 
organização sindical, as pensões e aposentadorias. Proporcionou-
lhes meios de participarem ativamente da vida nacional [...] como 
cidadãos livres e conscientes dos seus direitos e encargos. Deu-lhes 
maior poder aquisitivo, para que passassem a desfrutar dos 
benefícios da civilização que, até bem pouco tempo, lhes eram 
inacessíveis (Id., p. 124). 

 

Em suma, um conjunto de medidas que diziam respeito aos mais 

importantes setores da classe trabalhadora urbana e, por isso, de importância 

fundamental para a estabilidade das relações sociais, caracterizando 

nitidamente a opção trabalhista de Vargas, da qual não se pode esquecer o 

caráter mais amplo, o da intenção de compatibilização dessas relações: 

 
A política trabalhista é contrária à luta de classes, porque na 
sociedade não há classes e sim homens com os mesmos deveres e 
as mesmas necessidades (Id., p. 125). 

 

Com efeito, outras medidas, embora talvez de menor repercussão, foram 

tomadas pelo Estado Novo com vistas ao preparo da sociedade brasileira para 

a industrialização. Podemos destacar, dentre elas, o decreto-lei de 11 de maio 

de 1938, que regulamentava o funcionamento das escolas de ensino superior, 



33 

 

indicando preocupação com a qualificação profissionalizante da classe 

trabalhadora, tal como exigida pela industrialização. Destaque-se, também, a 

reforma monetária de 1942, que em 1º de novembro daquele ano introduziu 

uma nova moeda, o Cruzeiro, assegurando a estabilidade monetária e 

organizando o sistema bancário e financeiro nacional.  

De fato, as políticas de Getúlio criaram as condições básicas de 

segurança social da classe trabalhadora urbana, preparando as massas para o 

processo de industrialização que então apenas começava. Criaram, também, 

as bases de uma força de trabalho de nível mais elevado de qualificação, 

conforme exigido pela complexificação das atividades produtivas na divisão do 

trabalho de uma sociedade industrial. Em suma, tratou-se de um momento no 

qual se buscou garantir a estabilidade social, o que permite caracterizar o 

trabalhismo de Vargas como parte de uma política de industrialização de base 

que ele próprio, por razões políticas, não pôde comandar.  

Essas foram as bases para o que veio a ser o segundo Governo Vargas, 

já sob a Constituição de 1946, e também as bases sobre as quais Juscelino 

Kubitschek pôde agir depois. O Governo Kubitschek não poderia ter realizado 

tudo o que fez sem essas bases construídas por Getúlio. 

 

 

c) As autoproclamadas classes produtoras 

Os primeiros anos após a II-GM marcaram um período de grande 

importância para o desenvolvimento da indústria brasileira. Com o fim do 

conflito, o comércio exterior gradualmente se normalizou, embora o 

estrangulamento externo se mantivesse, ao menos em termos relativos, até 

1961 (Miranda e Tavares in Fiori (Org.), 1999, p. 330). A estrutura produtiva 

tinha, entretanto, passado por transformações de alguma monta e a indústria já 

apresentava peso significativo na produção nacional, tendo início a tomada de 

consciência de si mesmos por burgueses industriais que até então inexistiam 

enquanto burguesia organizada.  

Foi o momento no qual as classes produtoras - como aqueles passaram a 

se denominar - articularam-se em entidades representativas de classe a fim de 

reivindicar uma pauta de princípios básicos de política econômica que 
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correspondiam aos seus interesses. Os dois documentos significativos daquele 

período são a Carta de Teresópolis (1945) e a Carta de Araxá (1949). Dentre 

suas principais propostas, encontram-se (Latini, 2008, p. 46-47): (1) o 

planejamento da ação nacional, fundado no primado da iniciativa privada, 

articulada com o Estado; (2) a criação do Banco Central e de bancos de 

investimentos; (3) o estabelecimento de um mercado nacional (Bolsa) de 

valores; (4) a abolição de impostos e taxas sobre as exportações, assim como 

de barreiras fiscais entre os Estados e os Municípios; e (5) o estabelecimento 

de um plano nacional de coordenação e melhoria dos transportes e da infra-

estrutura de estocagem de mercadorias.  

Em suma, propostas com vistas a promover a industrialização do país 

através de uma articulação direta dos interesses industriais privados 

organizados com a ação estatal, em direto benefício dos primeiros.  

Tendo a sua frente Roberto Simonsen, “[...] o maior líder industrial 

brasileiro, [...] grande ideólogo do desenvolvimentismo” (Bielschowsky, 2007, p. 

81)18, aqueles burgueses industriais que se organizavam passaram também a 

reivindicar para o Brasil um tratamento semelhante ao que os Estados Unidos 

começavam no final da década de 1940 a dispensar à Europa Ocidental 

através do Plano Marshall. Para isso, argumentavam, entre outras razões, que 

o Brasil havia contribuído humana e materialmente para o esforço de guerra ao 

lado da causa aliada.  

Mas não havia nenhum interesse norte-americano no desenvolvimento 

industrial da América Latina, ao passo que restabelecer o quanto antes uma 

Europa Ocidental aliada, industrial e próspera assumia vital importância em 

sua estratégica de contenção e isolamento do bloco comunista. As intenções 

industrializantes das elites brasileiras e latino-americanas em geral não apenas 

                                                             

18  O pensamento de Roberto Simonsen, muito mais ideológico do que teórico, demonstra 

grande similitude com as propostas do nacional-desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek. 

Defendia a industrialização como um imperativo para a superação do atraso brasileiro, e que 

esta só poderia realizar-se sob o comando do Estado, uma vez que considerava os chamados 

“mecanismos de mercado” insuficientes ou mesmo nocivos àquele objetivo. Mas aquele 

comando se daria em benefício das iniciativas privadas, complementando-as. Na sua visão, o 

empresariado seria o próprio agente civilizador do Brasil. Para mais detalhes ver Bielschowsky, 

2007, p. 83-88. 
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foram deixadas à margem de tal plano de ajuda econômica como sofreram, 

efetivamente, com a explícita sabotagem por parte dos norte-americanos.  

O Brasil, que durante a Segunda Guerra Mundial havia acumulado 

consideráveis reservas cambiais denominadas diretamente em moedas e 

títulos da dívida das principais potências européias (Latini, 2008, p. 50)19, foi 

prejudicado pela decisão norte-americana de desvalorizar e interromper 

temporariamente a conversibilidade das moedas européias, assim como a 

rolagem de suas dívidas, a fim de acumular recursos para sua reconstrução. 

Para todos os fins, o Brasil e a América Latina não apenas foram deixados de 

lado, pelos Estados Unidos, de qualquer plano sistemático de auxílio ou 

fomento à produção industrial como tomaram parte no esforço de reconstrução 

do continente europeu, contribuindo para seu financiamento20.  

 

 

d) Os primeiros anos sobre a Constituição de 1946 

Mas a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945 com a derrota do nazi-

fascismo e a vitória dos aliados foi socialmente representada em nome da 

“democracia”, fato que tornou insustentável a permanência do Estado Novo e 

de seu projeto para o Brasil (Duarte, 2004, p. 7). Foram então instituídas, 

contra o Estado Novo e o trabalhismo de Vargas, as instituições políticas 

liberais sob regime presidencialista. Processo comandado por políticos liberais 

organizados na UDN que, temendo que Vargas desferisse um novo golpe para 

permanecer na Presidência, conseguiram dos principais chefes militares do 

país a sua deposição.  

Tratava-se, sem dúvida, lembrando da Revolução de 1932, do reinício do 

confronto entre as duas opções antagônicas de comando político e 

administração do capitalismo no Brasil: o trabalhismo, concentrado em Vargas 

                                                             

19
  As exportações nacionais de materiais considerados estratégicos para o esforço de guerra 

aliado ocidental expandiram-se no biênio 1943-1944, ao passo que as importações 

permaneceram muito reprimidas. Assim, o país logrou considerável acumulação de divisas. 

20
 Mais detalhes em Fausto Saretta, A Política Econômica Externa do Brasil, 1946-1950. 

Disponível em: HTTP://www.sep.org.br/artigo/3_congresso_old/iiicongresso18.pdf - Acessado 

em 26.5.2011. 

http://www.sep.org.br/artigo/3_congresso_old/iiicongresso18.pdf
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e no Estado Novo; e o liberalismo, naqueles que conspiraram para derrubá-los 

em 1945 (Duarte e Ferreira, 2005, p. 7), um confronto que recomeçara com o 

Manifesto dos Mineiros, em 1943. Mas se o seu início favoreceu aqueles que 

formaram a UDN – tendo alcançado seu primeiro grande objetivo, a deposição 

de Vargas -, posteriormente não conseguiram eleger presidente da República 

em 1945 o seu candidato, o Brigadeiro Eduardo Gomes, que foi derrotado pelo 

general Eurico Gaspar Dutra, do PSD, Ministro da Guerra do Estado Novo e 

apoiado por Vargas.  

O que talvez os liberais não esperassem é que a propaganda em favor 

dos valores trabalhistas durante o Estado Novo – por meio do Departamento 

de Imprensa e Propaganda (DIP), utilizando-se de instrumentos de 

comunicação de massa como o rádio e o cinema – tivesse sido de tal força que 

viesse a influenciar o comportamento eleitoral da população. Foi uma das 

causas das instituições da Constituição de 1946 virem a ser comandadas em 

sua maioria por defensores dos valores contra os quais haviam sido 

implantadas (Id., p. 9). Por isso, até a supressão dos partidos políticos 

promovida pelo regime militar, seriam dominantes os dois partidos de tradição 

varguista: o PSD, de base rural, que reunia as interventorias estado-novistas; e 

o PTB, de base trabalhista urbana, criado por Vargas com vistas a disputar 

com o Partido Comunista o apoio da classe operária. 

Indicativo de ironia da história, as reivindicações dos burgueses 

industriais que então se organizavam ganharam novo impulso com a volta de 

Getúlio Vargas à Presidência, já no contexto das instituições políticas liberais 

presidencialistas. A partir de 1951, Vargas revigorou os esforços pela 

construção do aparelho burocrático estatal necessário para a articulação entre 

os seus interesses e a ação do Estado, correspondendo a muitas das 

demandas dos burgueses, conforme elaboradas no final dos anos 40.  

Organismos de suma importância para a industrialização brasileira foram 

criados naqueles anos, como a Comissão de Desenvolvimento Industrial (CDI), 

criada por Getúlio Vargas em julho de 1951, órgão que iniciou, entre outros, 

estudos sobre a viabilidade da indústria automobilística no Brasil. Seus 

trabalhos constituíram as bases para a criação por Juscelino, em junho de 

1956, do Grupo Executivo da Indústria Automobilística, o GEIA (Kubitschek, 

1962, p. 129), fazendo com que, equivocadamente, a implantação desta 
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indústria seja socialmente representada como obra exclusiva do Governo 

Kubitschek. Outros grupos de estudo surgiram paralelamente à administração 

estatal, como a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, responsável por 

análises da conjuntura brasileira e pela formulação de propostas de 

investimentos que, em sua maioria, jamais saíram do papel.   

Difundia-se então a percepção de que havia um deliberado interesse dos 

organismos internacionais de crédito como o Banco Mundial, o FMI e o 

Eximbank em condicionar a liberação dos recursos ao Brasil à rígida execução 

de políticas cambiais e creditícias liberais de caráter anti-inflacionário e 

recessivo – ou seja, políticas macroeconômicas que antagonizassem a 

industrialização. Em discurso pronunciado em 1951, Vargas denunciou a “[...] 

crescente sangria da economia brasileira com a remessa de lucros, royalties e 

dividendos que [...] superavam em muito os ingressos de capitais estrangeiros 

no país” (Latini, 2008, p. 65). Na mesma ocasião, anunciou a criação de 

instrumentos de controle sobre aquela movimentação financeira oriunda do 

exterior.  

Também dos primeiros anos da década de 50 data o estabelecimento de 

uma base de dados estatística regular acerca da economia e das contas 

nacionais brasileiras, coisa que até então inexistia. Surgia então uma 

contabilidade racional do conjunto da produção material do país, ferramenta 

fundamental para sua administração pelo Estado.  

Em 1953, o governo Vargas implantou, através da Instrução 70 da 

SUMOC, um regime de taxas cambiais diferenciadas, cujo principal objetivo 

era contornar o estrangulamento externo (Id., p. 74-75), mediante: (1) 

discriminação de mercadorias e produtos em bens “essenciais” e “não 

essenciais”, negando licenças de importação aos últimos e estimulando o 

consumo daqueles produzidos localmente; e (2) uma minuciosa política de 

importações, a fim de economizar divisas estrangeiras, importando produtos de 

mercados com maior disponibilidade de divisas e melhores condições de 

pagamento.  

Políticas que combatiam a problemática essencial para o 

desenvolvimento industrial do Brasil naquele período: o rígido controle do fluxo 

de divisas fortes estrangeiras, de difícil obtenção e fundamental para a 

industrialização de um país que carecia de praticamente tudo exigido por uma 
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transformação infra-estrutural e sócio-econômica desta monta - máquinas, 

equipamentos, insumos, patentes, tecnologias modernas, mão-de-obra 

qualificada etc.  

Muitas políticas do Governo Vargas desagradavam profundamente aos 

burgueses, particularmente àqueles vinculados com capitais internacionais. Em 

1952, Vargas criou o BNDE e o Banco do Nordeste, contrariando com isso os 

banqueiros privados, que ganhavam a concorrência estatal no fornecimento de 

crédito à indústria e ao comércio. Em 1953, criou a Petrobras e, com ela, 

reforçou o ideal do monopólio estatal sobre o petróleo. Já fora Vargas o criador 

em 29 de abril de 1938 do Conselho Nacional do Petróleo, regulamentando 

todas as atividades do setor, ordenando pesquisas e nacionalizando refinarias. 

Em 21 de janeiro de 1939, na 163ª tentativa, encontrou-se, próximo à 

Salvador, o primeiro poço de petróleo comercialmente explorável (Silva, 1978, 

p. 137), embora poucos acreditassem, e assim diziam os norte-americanos, 

que existisse petróleo no Brasil. 

 Vargas propôs no ano seguinte as criações da Eletrobrás e do Plano 

Nacional de Eletrificação, que foram obstruídas no Congresso e só seriam 

aprovadas em 1962. Aprovou legislação que impunha limites substanciais à 

participação do capital estrangeiro na vida nacional, principalmente na 

concessão de serviços públicos, mas também em setores industriais 

considerados estratégicos. Foi também o momento em que formulou o Plano 

Nacional de Reaparelhamento Econômico e o Fundo Nacional de 

Reaparelhamento Econômico. Criou a Superintendência do Plano de 

Valorização Econômica da Amazônia, a Carteira de Comércio Exterior e o 

Plano Nacional do Carvão (Silva et. al., 2004, p. 32). 

Em suma, um amplo conjunto de medidas destinadas à criação das 

bases materiais, institucionais e da necessária estabilização social dos 

trabalhadores, fatores fundamentais para o desenvolvimento industrial do país 

e, por conseguinte, das atividades dos burgueses, muito embora esses não 

entendessem assim21. 

                                                             

21  Uma passagem é reveladora desta falta de compreensão: “Vargas [...] procurava alertar os 

governadores já eleitos e os interventores que ainda aguardavam as eleições sobre o que 

considerava serem as “verdadeiras intenções” da Aliança Nacional Libertadora [...]. Solicitou ao 

jornalista Assis Chateaubriand  [...] que promovesse uma reunião de “tubarões” à qual ele 
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II.III – A crise decorrente das diretrizes do segundo Governo Vargas 

Por todas essas razões, para seus opositores, era preciso não deixar 

Vargas governar e destruí-lo politicamente. Sua volta à Presidência da 

República motivou a retomada da inflexível campanha oposicionista contra os 

valores trabalhistas, na imprensa e no Congresso, cujo nome mais destacado 

era Carlos Lacerda. Tentavam sobretudo cercá-lo, tanto política quanto 

moralmente.  

Aquela oposição 

 
[...] empregou uma retórica agressiva em torno de três pontos: 
incompatibilidade do ex-ditador com a vida democrática, corrupção 
na máquina administrativa e subversão [...]. Todos eles combinados 
com a acusação de esquerdismo, o que estava muito de acordo com 
aqueles primeiros tempos de Guerra Fria e com a política externa 

dos Estados Unidos, envolvidos na Guerra da Coréia e que 
internamente viviam sob as pressões do maccarthysmo. (Duarte e 

Ferreira, 2004, p. 9). 
 

A oposição era também militar, dividindo desde já as Forças Armadas em 

dois grupos: um visceralmente contrário a tudo que o trabalhismo de Vargas 

representava que, embora majoritário na Marinha e na Aeronáutica, contava 

também com a participação de importantes nomes do Exército; e um outro 

composto por oficiais que, não sendo necessariamente simpatizantes de 

Vargas – embora muitos o fossem -, zelavam pela manutenção da ordem 

constitucional (William, 2005, p. 22). Mas o Exército, seguramente a arma mais 

numerosa, permanecia dividido, fato que obstruía uma ação unificada das 

Forças Armadas.  

                                                                                                                                                                                  

compareceria [...]. Fez uma longa exposição sobre os perigos que representavam as atividades 

da Aliança, a qual, sob pretexto de fazer política, estava preparando uma revolução com 

auxílio exterior; desejoso de obter a colaboração de todos para a sua política trabalhista, queria 

ouvir-lhes a opinião [...] e o que ouviu deu-lhe náuseas: divagaram sobre os propósitos das leis 

trabalhistas, reclamaram contra os fiscais do Ministério que invadiram as fábricas e 

provocaram a indisciplina dos operários e sabotaram a autoridade dos empresários, etc. [...] 

Vargas desinteressou-se da conversa e despediu-se, pouco depois [...]. No automóvel, de volta 

[...] disse ao ajudante-de-ordens que o acompanhava, o capitão-tenente Ernani Amaral 

Peixoto: „Estou tentando salvar esses burgueses burros e eles não entenderam‟” (Silva, 1985, 

p. 207). 
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Essa oposição civil-militar acirrava cada vez mais o combate a Vargas e, 

talvez por isso, quando em fevereiro de 1954 João Goulart, seu ministro do 

Trabalho demissionário – porque acusado por um grupo de militares, no 

Manifesto dos Coronéis, de comunista - propôs um aumento do salário mínimo 

de 100%, Vargas o tenha aceitado, anunciando sua decisão à nação no 1° de 

maio daquele ano (Id., p. 178). Conquistou desta maneira, e definitivamente, o 

antagonismo dos burgueses no Brasil e no exterior. 

Uma sucessão de graves incidentes culminaram, a 5 de agosto de 1954, 

no atentado da rua Toneleiros, que resultou – supostamente – num ferimento à 

bala em Carlos Lacerda, além da morte do major da Aeronáutica Rubens Vaz, 

seu guarda pessoal (Id., 216-220). Esse episódio disparou uma campanha 

aberta pela renúncia de Vargas ou, se necessário, pela sua deposição pelas 

armas. O assassinato de um oficial forneceu a justificativa que aguardavam 

para aumentar o envolvimento dos militares na vida política. No dia 9, Afonso 

Arinos de Mello Franco, líder da UDN, exigiu da tribuna do Congresso a 

renúncia do Presidente (Id., p. 246-249). O vice-presidente, Café Filho – já 

comprometido com Lacerda a assumir a Presidência em caso de impedimento 

de Vargas (Id., p. 254) -, tornou público, em discurso no Senado, seu pedido ao 

presidente para que ambos renunciassem.  

Como Vargas se recusava a considerar a renúncia, restava à oposição a 

opção golpista e, em 22 de agosto de 1954, com Marinha e Aeronáutica em 

estado de alerta na Capital Federal, tornou-se público o Manifesto dos 

Generais, assinado pelos mais altos oficiais do Exército, no qual era exigida 

em termos inequívocos a renúncia de Vargas a fim de restabelecer a ordem 

institucional: 

Considerando que o inquérito policial-militar, em andamento na base 
aérea do Galeão, já apurou, indiscutivelmente, que foi a guarda pessoal do 
Presidente da República, sob a chefia de Gregório Fortunato, homem de 
sua absoluta confiança, que planejou e preparou, dentro do palácio 
presidencial, ou fez executar, o atentado em que foi assassinado o Major-

Aviador Rubens Florentino Vaz; 
Considerando que depois de haver o Presidente da República 

assegurado à Nação que o crime seria apurado e os culpados entregues à 
justiça, elementos de sua imediata confiança, ainda dentro do palácio 
presidencial, alertaram os criminosos e lhes forneceram os meios 

necessários à fuga, inclusive vultosa quantia em dinheiro; 
Considerando que é, assim, duvidoso que se possa chegar à 

punição de todos os culpados; 
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Considerando que as diligências do inquérito trouxeram à luz farta 
documentação em que se demonstra a corrupção criminosa nos círculos 

mais chegados ao Presidente da República; 
Considerando que tais fatos comprometem a autoridade moral 

indispensável ao Presidente da República para o exercício de seu 

mandato; 
Considerando, enfim, que a perduração da atual crise política militar 

está trazendo ao país irreparáveis prejuízos em sua situação econômica e 
poderá culminar em graves comoções internas, em face da intranquilidade 
geral e da repulsa e indignação de que se acham possuídas todas as 

classes sociais do país; 
Os abaixo assinados, oficiais-generais do Exército, conscientes de 

seus deveres e responsabilidades perante a Nação, honrando 
compromissos públicos e livremente assumidos, e solidarizando-se com o 
pensamento dos camaradas da Aeronáutica e Marinha, declaram julgar, 
em consciência, como melhor caminho para tranquilizar o povo e manter 
unidas as Forças Armadas, a renúncia do atual Presidente da República, 
processando-se sua substituição de acordo com os preceitos 
constitucionais (Id., p. 347-348). 

 

Assinavam o documento generais notoriamente anti-varguistas como 

Fiúza de Castro, Canrobert Pereira da Costa, Juarez Távora, Alcides 

Etchegoyen e Humberto Castello Branco; mas, também, Henrique Teixeira Lott 

(William, 2005, p. 20, 49), que um ano mais tarde seria peça chave no 

esquema contra-golpista.  

Tendo perdido o apoio das Forças Armadas e encurralado pela oposição, 

no dia 24 de agosto Vargas deu a cartada inesperada, cometendo o suicídio, 

“[...] ato político que reverteu as expectativas de ganho em curto prazo de seus 

inimigos” (Duarte, 2003, p. 7-8). Sem saber, adiou em uma década o golpe 

civil-militar que somente viria em 1° de abril de 1964. Assumiu a Presidência o 

vice Café Filho, já então um aliado dos conspiradores.  

Mas a morte de Vargas deu sobrevida ao varguismo. O cerco moral que 

havia sido fechado sobre Vargas, com acusações de esquerdismo, corrupção e 

homicídio, foi repentinamente sobrepujado pela reação popular ao seu 

derradeiro ato. Seu sacrifício pessoal revitalizou o prestígio e a legitimidade 

dos valores que defendia. As eleições de 1955 confirmariam isso. 
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II.IV - Do suicídio de Vargas à posse de Juscelino Kubitschek 

Vargas deixara, entre outros, dois grandes herdeiros: João Goulart, do 

PTB, o ainda jovem ex-ministro do Trabalho de Vargas, intensamente ligado 

aos sindicatos e à política trabalhista e que desfrutava de grande prestígio 

junto aos trabalhadores, embora fosse odiado pelos burgueses e de antemão 

vetado pelos militares; e Juscelino Kubitschek, do PSD, governador de Minas 

Gerais, anfitrião da última aparição pública de Vargas, a inauguração da 

unidade da siderúrgica alemã Mannesmann, próximo à Belo Horizonte, em 12 

de agosto de 1954, mais próximo da fração burguesa do getulismo do que da 

trabalhista em si. 

Cientes deste fato, e com as eleições de 1955 à vista, os principais 

militares anti-varguistas lançaram então, no último dia de 1954, a tese da 

candidatura única22 que, sob a justificativa de pacificar a vida política nacional, 

propunha uma candidatura com nomes de união nacional para aquelas 

eleições, além de assegurar que não seria apontado nenhum candidato militar 

(William, 2005, p. 63). Mas Juscelino já se encontrava em campanha eleitoral, 

percorrendo várias regiões do país e se apresentando como pré-candidato à 

convenção do PSD. Estava claro ser ele o alvo daquela iniciativa, 

caracterizando assim a primeira crise, embora velada, entre Juscelino e 

setores militares.  

Instruído por seus ministros militares, o presidente Café Filho procurou 

Juscelino para lhe informar do incômodo que aqueles sentiam pela forma que 

consideravam antecipada e unilateral com que havia lançado sua candidatura 

um ano antes das eleições. Recomendou-lhe a retirada de sua candidatura, 

afirmando que assim seu nome poderia ser considerado pela tese da 

candidatura única. Mas Juscelino refutou o recuo, condicionando sua 

candidatura “[...] à duração da própria democracia em nossa pátria.” (Id., p. 67) 

Transformou-se com isso no alvo preferencial de Lacerda, dos udenistas 

e dos militares anti-varguistas, que começaram a lhe fazer repetidas ameaças: 

veladas, num manifesto reservado dos militares que vetava a sua candidatura; 

                                                             

22  Os signatários desse documento eram praticamente os mesmos do Manifesto dos Generais 

que exigia a queda de Vargas, incluindo o General Lott, a despeito de sua representação 

(William, 2005) como um militar neutro, não-intervencionista e legalista. 
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explícitas, quando Lacerda disse na televisão: “Juscelino não será candidato, 

se for candidato não será eleito, se for eleito não tomará posse, se tomar 

posse não governará”; ao que Juscelino respondeu, em discurso, com uma de 

suas mais célebres frases: “Deus poupou-me o sentimento do medo” 

(Dourado, 2000, p. 37). Prosseguiu em campanha, manteve sua candidatura 

na convenção nacional do PSD e conquistou a indicação do partido. 

Na medida em que se aproximava a data das eleições, aumentava a 

agressividade da oposição. Em 19 de agosto, Carlos Lacerda publicou na 

Tribuna da Imprensa matéria cujo título já deixava claras suas intenções: 

Justiça, liberdade, autoridade e reconstrução – Programa para o contragolpe 

(William, 2005, p. 83). Propunha então várias soluções extra-legais para o fim 

da crise que ele próprio alimentava: instituição do parlamentarismo; extinção 

dos partidos políticos com menos de 1 milhão de votos; adiamento das 

eleições pelo menos até janeiro de 1956; dissolução do Congresso; formação 

de uma Assembléia Constituinte para elaborar nova Constituição; entrega do 

gabinete parlamentarista a um militar; e nova lei eleitoral, com eleições 

indiretas. Pedia, também, a revisão da política nacional em relação ao petróleo. 

Afirmava que “[...] o único perigo para o país era a eleição” (Id., p. 84). Tudo 

isso acontecia com a total complacência de Café Filho, para quem a situação 

nacional era da mais completa normalidade. 

Em dezembro de 1954 o diretório nacional do PTB já havia liberado João 

Goulart para reeditar a aliança PSD-PTB, acirrando o antagonismo da 

oposição civil-militar que, a esta altura, já ameaçava com a intervenção militar 

direta se a candidatura fosse homologada (Id., p. 70). Mas em abril do ano 

seguinte, o PTB formalizou a aliança, indicando o nome de Goulart para 

concorrer à vice-presidência: “A chapa Juscelino-Jango reuniu duas máquinas 

eleitorais: o PSD no campo; e o PTB, nas cidades. Uma aliança que 

sobreviveu graças à herança política e social de Vargas” (Id., ibidem).  

A tese da candidatura única foi definitivamente sepultada com o 

lançamento das candidaturas de Plínio Salgado pelo PRP - Partido de 

Representação Popular, composto pelos integralistas -; de Adhemar de Barros, 

pelo PSP; e finalmente, de Juarez Távora – signatário do Manifesto dos 

Generais e outrora defensor da candidatura única – pelo PDC com apoio da 

UDN e do presidente Café Filho.  
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De fato, as eleições de 1955 confirmaram a vitória dos valores varguistas. 

Venceu para a presidência o candidato do PSD, Juscelino Kubitschek, com 

3,077 milhões de votos, ou 35,68% do total, sobre Juarez Távora, do PDC, 

apoiado pela UDN, que obteve 2,610 milhões, ou 30,27% 23 . Para a vice-

presidência 24 , João Goulart do PTB recebeu 3,591 milhões de votos, ou 

44,25%, e Milton Campos, da UDN, 3,384 milhões, ou 41,70%, significando 

que Goulart foi ainda mais votado que Kubitschek, demonstração de seu 

enorme prestígio junto aos trabalhadores. A chapa PSD-PTB mais uma vez 

saía das urnas vitoriosa.   

A oposição, vendo mais uma vez uma provável vitória lhe escapar, 

decidiu-se a tentar impedir a posse dos eleitos, por dentro ou fora da ordem 

legal. Como já havia sido feito contra Vargas em 1950, foi levantada a tese da 

maioria absoluta (Silva, 1978, p. 192), exigindo que um candidato só poderia 

ser considerado vitorioso se obtivesse a metade dos votos mais um, embora a 

Constituição de 1946 não determinasse assim, estabelecendo apenas a 

necessidade de maioria simples.  

Era exigida, também, a anulação dos votos que Juscelino e Jango 

supostamente haviam recebido dos comunistas. A idéia dos udenistas era 

descontar de suas votações o número de votos recebidos pelo PCB na última 

eleição em que participara como partido legal, dez anos antes. Mas a 

legislação prescrevia o Partido Comunista, e não o direito de voto de seus 

simpatizantes. Por fim, surgiram acusações genéricas na apresentação de 

indícios de uma série de fraudes nas eleições, reforçadas pelo fato de que 

Juscelino havia vencido nos últimos dias de contagem dos votos, com os votos 

de Minas Gerais e do Nordeste (William, 2005, p. 91-92). 

O Brigadeiro Eduardo Gomes procurou o ministro da Guerra de Café 

Filho, o general Lott, para assegurar seu apoio às decisões tomadas pela 

Justiça Eleitoral após exame daquelas teses, que lhe seriam brevemente 

                                                             

23   O terceiro candidato foi Adhemar de Barros, do PSP de São Paulo, que obteve 2,222  

milhões de votos, ou 25,77%, dividindo o voto trabalhista naquele estado, o maior colégio 

eleitoral do país – onde Juscelino obteve apenas 240 mil votos, contra 867 mil de Adhemar e 

626 mil de Távora -, o que explica a votação nacional relativamente baixa de Juscelino. 

24
  Lembrando que a Constituição de 1946 previa eleições desvinculadas para presidente e 

vice-presidente da República. 
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apresentadas; pedia, também, seu apoio público à tese da maioria. Mas Lott 

surpreendeu os golpistas, vindo ao público para defender o respeito integral à 

decisão popular expressa pelas urnas, sem qualquer intervenção dos militares. 

Rejeitou, também, a tese da maioria, posto não ser exigência constitucional. 

Surgia naquele episódio – e era imediatamente tornada pública - uma séria 

divergência entre Lott e os outros ministros militares, rompendo a relativa 

unidade de ação que as Forças Armadas haviam demonstrado por ocasião da 

escalada de acontecimentos que havia levado ao suicídio de Vargas. 

A inesperada resistência de Lott fechava para a oposição, ao menos 

temporariamente, a possibilidade de uma ação coesa dos militares contra a 

posse dos eleitos. No dia 3 de novembro de 1955, Café Filho pedia licença da 

Presidência, supostamente, por motivo de saúde. Segundo a Constituição, seu 

sucessor era o presidente da Câmara dos Deputados, cargo ocupado por 

Carlos Luz. Embora integrante do PSD mineiro como Juscelino, Luz era um 

dos principais articuladores do grupo golpista, que agora passava a contar com 

a real possibilidade de ter um de seus principais integrantes no comando 

constitucional da República, fato que nem mesmo se esforçavam em 

esconder25.   

Mas ainda era necessário remover um obstáculo: demitir o general Lott 

do Ministério da Guerra. O falecimento do general Canrobert, em 31 de 

outubro, havia proporcionado mais um episódio para a crise. Seu sepultamento 

no dia seguinte, no Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, foi acompanhado por 

grande número de oficiais. Café Filho, que ainda não tinha se licenciado, havia 

instruído seus ministros militares para se manterem alerta a qualquer caso de 

indisciplina no que dizia respeito à ordem que havia emitido dias antes, 

impedindo declarações políticas de militares. Mas o coronel Bizarria Mamede, 

descumprindo aquela ordem, pronunciou forte discurso sobre o cenário 

político, abordando temas como o voto do analfabeto e a tese da maioria 

absoluta (Id., p. 103).  

                                                             

25  No dia 9 de novembro, dia seguinte à posse de Luz, Carlos Lacerda publicou na Tribuna da 

Imprensa artigo que dizia: “É preciso que fique claro que o presidente da Câmara não assumiu 

o governo da República para preparar a posse dos Srs. Juscelino Kubitschek e João Goulart. 

Esses homens não podem tomar posse, não devem tomar posse, não tomarão posse [...]. É 

preciso dizer toda a verdade.” (William, 2005, p. 115). 
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Lott ficou extremamente irritado com o caso, principalmente por 

interpretá-lo como uma provocação pessoal, na medida em que vinha sendo 

ele próprio um dos principais defensores da extensão do direito de voto aos 

analfabetos. Chamou a atenção de Lott, também, a forma efusiva com que o 

coronel foi cumprimentado por Carlos Luz, então presidente da Câmara, após 

encerrar seu discurso. Lott passou então a perseguir uma punição para o 

coronel Mamede, um ex-varguista que havia se tornado um dos principais 

expoentes da Cruzada Democrática, o principal grupo militar de oposição ao 

trabalhismo. 

Embora aparentasse estar recuperado do ataque cardíaco que afirmava 

ter sofrido, no dia 8 de novembro Café Filho decidiu passar a Presidência ao 

deputado Carlos Luz. Já contando com este fato, Luz havia procurado o 

general Lott alguns dias antes, argüindo-o sobre a situação no Exército e 

recebendo como resposta a garantia de que aquela corporação encontrava-se 

esmagadoramente legalista. José Maria Alkmim, amigo próximo de Juscelino e 

um dos principais líderes civis do grupo legalista, tinha advertido Lott de que 

seria demitido em questão de poucas horas, assim que Carlos Luz assumisse 

a Presidência da República.  

No mesmo dia 8, Lott procurou o presidente Carlos Luz a fim de exigir 

dele a punição que vinha procurando para o coronel Mamede, ato que foi 

prontamente recusado. Lott então pediu exoneração do cargo, sendo 

informado da indicação do general Fiúza de Castro para seu lugar - mais um 

dos nomes vinculados aos golpistas. A cerimônia de transferência do cargo foi 

marcada para a manhã seguinte. Com a remoção do general Lott e a indicação 

de Fiúza, fechava-se a cadeia de comando das principais instituições civis e 

militares nas mãos dos golpistas.  

Retornando naquela noite à sua residência em Copacabana, Lott 

encontrou-se com o general Odylio Denys, que lhe assegurou a saída de todos 

os oficiais legalistas dos postos de comando no Exército e sua reação imediata 

ao desenvolvimento do golpe (Id., p. 120). A Marinha e a Aeronáutica 

encontravam-se então em estado de prontidão na Capital Federal, fornecendo 

a cobertura militar ao golpe branco em curso.  

O general Lott, a princípio, se recusou a participar da reação, que no seu 

entender transpunha os limites da legalidade. Algumas horas depois, porém, 



47 

 

concluiu que sua omissão teria como resultado a subversão daquela mesma 

legalidade pela qual pensava zelar, com a provável anulação das eleições de 

1955 e o fechamento do Congresso, como publicamente defendido por 

Lacerda. A única decisão cabível naquele momento era a saída temporária do 

quadro legal com vistas ao afastamento do Presidente, “[...] moralmente 

incapaz de exercer as altas funções, assim como outras autoridades militares 

favoráveis à solução ilegal” (Id., p. 122). Correspondia, também, ao 

cumprimento do papel constitucional das Forças Armadas: a defesa da lei e da 

ordem. 

A reação legalista não partiu apenas de setores militares: as lideranças 

civis favoráveis a Kubitschek articulavam-se no sentido de convocar para o dia 

seguinte uma sessão extraordinária da Câmara dos Deputados. Outros 

generais, como Zenóbio da Costa e Estillac Leal, do Movimento Militar 

Constitucionalista, também preparavam uma reação armada ao golpe. Eram 

planos que já se encontravam preparados, aguardando apenas a senha para a 

sua execução: a demissão de Lott26.  

A adesão de grande número de generais do Exército ao movimento 

encontrava também uma motivação intimamente ligada à própria estrutura das 

Forças Armadas: a percepção de que a insubordinação de um coronel 

derrubava um general de seu posto no governo, caracterizando uma grave 

subversão da hierarquia na corporação, que corria, assim, o risco de ficar 

publicamente desmoralizada (Id., p. 123).  

A rápida distribuição dos relatórios com os planos legalistas para os 

comandantes de tropas sob comando daqueles generais assegurou a 

mobilização imediata de 25 mil homens – então o efetivo total da guarnição do 

Rio de Janeiro -, que passaram naquela madrugada de 11 para 12 de 

novembro a ocupar vários pontos estratégicos: arsenais de guerra, aeroportos, 

fortalezas; prédios públicos estratégicos como o Palácio do Catete, Correios e 

Telégrafos, o Departamento Federal de Segurança Pública, a Companhia de 

                                                             

26   Os planos concebiam quatro cenários distintos: (1) uma rebelião da Marinha; (2) uma 

rebelião da Aeronáutica; (3) Marinha e Aeronáutica juntas; (4) Marinha, Aeronáutica e setores 

do Exército. Seu principal objetivo era a mobilização mais imediata possível da Zona Militar 

Leste, onde se encontra o Rio de Janeiro (Id., p. 125). 
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Telefonia, a Rádio Nacional; jornais, em particular a Tribuna da Imprensa, que 

seria proibida de circular no dia seguinte (Id., p. 126). Unidades militares de 

todo o país aderiram ao movimento, enviando manifestações de solidariedade 

e apoio, que também chegaram dos governadores do Rio de Janeiro, Bahia, 

Maranhão, Piauí, Ceará e, claro, de Minas Gerais (Id., p. 132). 

Embora o dispositivo golpista já se encontrasse em funcionamento - com 

todo o dispositivo da Marinha sediada no Rio de Janeiro de prontidão, 

comandado pelo almirante Penna Botto, líder da Cruzada Brasileira 

Anticomunista -, seus principais líderes no Exército foram pegos de surpresa. 

Na manhã seguinte, vários foram presos no Rio de Janeiro sem esboçar 

nenhuma resistência: Fiúza de Castro, Alcides Etchegoyen, Golbery do Couto 

e Silva etc.  

Tendo na Marinha a única força mobilizada em prol de sua causa, os 

principais líderes civis dos golpistas como Lacerda, Prado Kelly e o próprio 

presidente Carlos Luz refugiaram-se no cruzador Tamandaré, guarnecido por 

1.150 militares, e partiram na direção do porto de Santos, onde esperavam 

receber suporte do governador paulista, Jânio Quadros (Id., p. 136). Era 

também na capital paulista que o Brigadeiro Eduardo Gomes tentava articular a 

resistência ao contragolpe, determinando a vinda de grupos da aviação de 

caça do Rio de Janeiro e aguardando pela chegada de algumas unidades do 

Exército sediadas no interior paulista.   

Mas Quadros, que não queria, acima de tudo, se comprometer com 

ninguém, não aderiu ao movimento, mantendo-se silenciosamente neutro, o 

que contribuiu para que nenhuma das aguardadas unidade do Exército 

aderissem à resistência que se buscava estabelecer na capital paulista. Dessa 

forma, em poucas horas o movimento foi desbaratado, e o Tamandaré não 

tinha mais onde aportar em segurança. Os rebelados foram então convencidos 

pelo coronel Bizarria Mamede, que se encontrava a bordo, a regressar ao Rio 

de Janeiro, negociando sua rendição e encerrando sua desastrada jornada. 

Como conseqüência, Carlos Lacerda foi exilado em Cuba, então governada 

pelo ditador Fulgencio Batista.   

Vencida nas armas, a batalha então se transferiu para o Congresso, onde 

se buscava uma fórmula jurídica que justificasse o impedimento de Carlos Luz 

e a transmissão do cargo ao vice-presidente do Senado, Nereu Ramos, do 



49 

 

PSD de Santa Catarina. Chegou então à Câmara uma carta de Luz, na qual 

ele afirmava estar “[...] a bordo de uma unidade da nossa Marinha de Guerra, 

em águas territoriais” (William, 2005, p. 145).  

Para Gustavo Capanema, histórico colaborador de Vargas, jurista mineiro 

e então um dos principais líderes do PSD, ao não informar o nome do navio e 

citar, indefinidamente, “águas territoriais”, caracterizava-se o impedimento de 

Luz. Procedeu-se então à votação e por 185 votos a favor contra 72, foi 

aprovado o impedimento de Carlos Luz, decisão imediatamente em seguida 

aprovada pelo Senado por 43 votos contra nove. 

Nereu foi empossado logo depois, em tempo recorde (Id., p. 147), e 

imediatamente deu posse aos indicados de Lott nos ministérios, 

particularmente os militares. Foi decretado por Nereu Ramos, a pedido de Lott, 

o estado de sítio a fim de garantir a manutenção da ordem até a posse dos 

eleitos (Id., p. 149). 

A derrota militar proporcionada pelo contragolpe liderado por Lott não 

significou absolutamente o fim da oposição a Juscelino. A campanha 

oposicionista na imprensa recrudesceu; tentou-se o aliciamento de Lott a fim 

de que desejasse se manter ele próprio no poder, impedindo a posse dos 

eleitos (Id., p. 154). Por fim, passou-se a defender o retorno do licenciado Café 

Filho à Presidência da República.  

Para Lott e os principais líderes militares do movimento de 11 de 

novembro, a volta de Café Filho significaria um contra senso, na medida em 

que restabeleceria a ordem de coisas que havia sido interrompida pelo próprio 

contragolpe que haviam liderado. Concluíram pela necessidade de impedir seu 

retorno, embora Café Filho já tivesse para isso obtido o apoio do próprio 

presidente interino, Nereu Ramos.  

A ofensiva contra a tentativa de Café Filho deu-se, como no dia 11 de 

novembro, em duas frentes: uma militar, outra parlamentar. Lott ordenou que 

blindados do Exército cercassem a residência de Café Filho em Copacabana a 

fim de impedir seu deslocamento; ao passo que no Congresso, Alkmim 

articulava as lideranças favoráveis a Juscelino para encontrar uma solução 

jurídica que garantisse o afastamento de Café Filho. Foi quando Ulysses 

Guimarães apresentou moção, aprovada pela Câmara por 179 votos a favor 

contra 94, afirmando que a situação impunha seu impedimento a fim de salvar 
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o regime, o prorrogando “[...] até deliberação em contrário do Congresso 

Nacional” (Id., p. 162). 

No dia 22 de novembro Café Filho entrou com um mandado de 

segurança junto ao Supremo Tribunal Federal requerendo sua posse. Lott 

conseguiu então convencer o Presidente Nereu Ramos a encaminhar, com 

urgência, o pedido de estabelecimento do estado de sítio por trinta dias, 

renováveis, tendo sido aprovado na madrugada do dia 24 de novembro, por 

178 votos contra 91 na Câmara e 35 a 16 no Senado. Com seu 

estabelecimento, foram suprimidas as garantias constitucionais e a liberdade 

de imprensa. O decreto entrou em vigor no dia 25, tendo sido no dia 6 de 

janeiro prolongado por mais trinta dias. Lott garantia assim que o julgamento 

do recurso de Café Filho só ocorresse após a posse de Juscelino, o que o 

tornaria sem validade (Id., p. 163). 

Foi nesse cenário conturbado que Juscelino Kubitschek foi empossado 

presidente da República em 31 de janeiro de 1956. Logo em seus primeiros 

dias no cargo, o episódio de Jacareacanga, protagonizado por alguns oficiais 

rebelados da Aeronáutica, demonstraria as grandes dificuldades e ameaças 

que enfrentaria. 

Se Juscelino herdou de Vargas a hegemonia de seus valores e toda a 

simpatia popular que deles decorria, conviveu também com a violência da 

oposição ao getulismo, uma agressiva oposição civil-militar dotada, sem 

dúvidas, de importantes articulações internacionais.  

Porém, com seu modo político de agir, contornou todas essas 

dificuldades, logrando cumprir seu mandato constitucional até o fim, fato que 

no período entre 1946 e 1964, só Eurico Dutra também conseguiu. Mas Dutra 

era um prestigiado militar, e tinha a seu favor a complacência de uma dócil 

oposição liberal que se regozijava da queda de Vargas, cujo destino político 

imaginava definitivamente sepultado. Este não foi, certamente, o caso de 

Juscelino, duramente combatido como foi, mas que conseguiu, mesmo assim, 

construir seu caminho, com um governo de notórias realizações, como o único 

civil eleito Presidente da República a iniciar e concluir seu mandato em mais de 

meio século.      
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Capítulo III 

 

O Governo Kubitschek e suas mais significativas realizações  

 

Sem dúvida, o indício mais significativo do Governo Kubitschek como 

herdeiro e seqüência da Revolução de 1930 e dos governos de Vargas foi o 

Plano de Metas. Não vale, portanto, para os objetivos dessa dissertação, 

considerar atos e decisões como aquelas em geral chamadas de pontuais. Não 

há dúvida de que várias delas podem ter sido de grande relevância, mas nos 

desviariam do ponto aqui escolhido e que já está claramente delineado. 

 

 

III.I - Plano de Metas: fundamentos de desenvolvimento industrial e 

objetivos políticos  

O Plano de Metas foi o conjunto de projetos do Governo Kubitschek para 

alcançar o desenvolvimento industrial e cumprir seus objetivos políticos. 

Tratou-se de uma abrangente experiência de planejamento por parte do 

governo ou, em outras palavras, de um momento caracterizado pela decidida 

iniciativa do Estado, em seu papel de comandante e orientador do capitalismo, 

que foi uma das características do getulismo.  

A elaboração do Plano de Metas foi encomendada por Juscelino a uma 

equipe de perfil considerado técnico, chefiada por Lucas Lopes, ex-integrante 

da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos e da assessoria econômica de 

Getúlio Vargas entre 1950 e 1954. Nessa equipe destacava-se um então jovem 

personagem, Roberto Campos, não exatamente um getulista, que viria a 

ganhar espaço cada vez maior na política nacional, especialmente durante o 

Regime Militar. Segundo Bielschowsky (2007, p. 105), os ideais de Campos 

tiveram importância singular para o êxito do Plano:  

 
Observado retrospectivamente à luz do processo histórico 
efetivamente ocorrido no país, Campos destaca-se nos anos 50 
como um pensador certeiro. Foi, sem dúvida, o economista da nova 
ordem do Brasil, que passava da velha estrutura agrário-exportadora 
à nova estrutura de economia industrial internacionalizada. Campos 
apostou na industrialização pela via da internacionalização de 
capitais e do apoio do Estado – e ganhou. De todos os economistas 
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brasileiros mais ativos, foi aquele cujo projeto desenvolvimentista 
esteve mais próximo da política de investimentos efetivamente 
realizada. [...] Os traços básicos da formação da estrutura industrial 
brasileira nos anos 50 passavam da cabeça de Campos ao 
pronunciamento e à política desenvolvimentista de Juscelino 
Kubitschek. [...] Trabalhou no projeto de industrialização do país e 
bateu-se pelo planejamento do desenvolvimento econômico. Ao 
mesmo tempo, defendeu a atração de capitais estrangeiros, inclusive 
para mineração e energia, e atacou a solução estatal para 
investimentos em quase todos os casos em que vislumbrava uma 
solução privada.  

 

Com efeito, na condição de integrante de tal grupo, por certo os ideais de 

Campos devem ter tido alguma influência sobre o Plano, embora não se possa 

precisar qual. Mas não se justifica a afirmação de que Campos tinha influência 

sobre os discursos e as políticas de Juscelino, cabendo a esse respeito 

lembrar sua demissão da presidência do BNDE em julho de 1959, mesmo ano 

da ruptura das negociações com o FMI, precisamente devido às divergências 

entre os ideais monetaristas de Campos e a execução dos projetos 

desenvolvimentistas, conforme desejados por Juscelino27.    

O fato é que coube à equipe designada por Juscelino, e não 

exclusivamente a Roberto Campos, em que pese alguma influência que possa 

ter conseguido, o desenvolvimento e a reformulação de uma série de conceitos 

já esboçados anteriormente, inclusive, nos próprios estudos daquela Comissão 

Mista para o Plano de Metas. Foram conceitos que funcionaram como 

principais orientações para as medidas a serem tomadas. 

O primeiro deles foi o chamado ponto de estrangulamento, significando a 

percepção de que existiam determinadas áreas críticas cuja demanda 

insatisfeita impossibilitava o desenvolvimento da produção (Lafer in Mindlin 

Lafer, 1975, p. 35). Essas áreas foram identificadas como os setores de 

energia, transportes e alimentação, representando os de maior urgência na 

adoção de correção dos desequilíbrios pela via do planejamento.  

                                                             

27  Nas palavras de Bielschowsky (2007), Campos teria apresentado, nos anos 50, maiores 

vínculos e filiações com o pensamento desenvolvimentista, aceitando consideráveis graus do 

que considerava ser intervenção estatal na economia. A partir dos anos 60 e, particularmente, 

após o início do Regime Militar, é que Campos teria aderido ao pensamento neoliberal, 

defendendo maior liberdade de iniciativa privada ante o Estado. Mas ainda durante o Governo 

Kubitschek, Campos já advogava por políticas de estabilização monetária como pré-condição 

para a industrialização. 
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Desse primeiro conceito foi derivada também a idéia de ponto de 

germinação, “[...] basicamente o oposto do [...] ponto de estrangulamento, pois 

partia do pressuposto de que a oferta da infra-estrutura provocaria atividades 

produtivas” (Id., ibidem). Essa elaboração justificou a inclusão da construção 

de Brasília como a meta síntese do Plano, assim como os pesados 

investimentos em rodovias, pois Juscelino acreditava que seriam capazes de 

levar o desenvolvimento para o interior, além de “[...] deflagrar energias 

latentes que foi, é e será a minha técnica de político e administrador” 

(Kubitschek, 1962, p. 26). 

Quanto ao comércio exterior, vale lembrar que a experiência de controle 

das duas décadas posteriores à Crise de 1929, com vistas ao enfrentamento 

das dificuldades do balanço de pagamentos, foi o que inspirou os critérios para 

o planejamento da substituição de importações através da noção de ponto de 

estrangulamento externo, definido pelas limitações à capacidade de importar. 

Os critérios foram diretos, significando a percepção da prioridade de 

determinados produtos na pauta de importações como, por exemplo, o trigo e o 

petróleo; e indiretos, a determinação dos bens cuja produção interna teria de 

ser iniciada de forma mais imediata, em função dos impactos estruturais e 

cambiais que geravam para o conjunto da produção nacional (Lafer in Mindlin 

Lafer, 1975, p. 36).  

A partir dos critérios indiretos foi estabelecido um último conceito, o de 

demanda derivada, refletindo a percepção da interdependência dos diversos 

setores produtivos. Por exemplo, a implantação da indústria automobilística 

exigia a expansão da produção de variados produtos industrializados e 

matérias primas, como autopeças, componentes eletrônicos, vidro, aço, metais 

não-ferrosos, óleos, combustíveis, borracha etc.  

Dessa forma, a meta de mecanização da agricultura levou à meta de 

fabricação de tratores, no contexto da indústria automobilística; a meta de 

cimento foi programada tendo em vista o impacto global do Plano; a meta de 

aço tinha em mente as metas das indústrias naval e automobilística, além da 

construção civil, e assim por diante (Id., ibidem).  

Essa concepção resultou na orientação do planejamento para o quarto 

setor do Plano de Metas, as indústrias de base, reconhecendo a expansão da 

produção nacional de alguns insumos e matérias-primas básicas como uma 
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condição sine qua non para o desenvolvimento industrial. Dentre todas as 

metas do Plano, é necessário destacar a implantação da indústria 

automobilística como dependente de todas as outras.   

 

Considere-se que o emprego integrado dos conceitos descritos – repita-

se: pontos de crescimento, pontos de estrangulamento internos e externos, 

interdependência dos setores e demanda derivada (Id., p. 37) – permitiu a 

determinação dos elos frágeis que impossibilitavam o desenvolvimento da 

industrialização nacional. A partir desse diagnóstico, foram estabelecidas as 

metas individuais que se pretendia alcançar, dentro dos quatro grupos, tendo 

como base o ano de 1956 e o de 1960 como objetivo (Silva, 1983, p. 68-70): 

 

a) Energia:  

Meta 1 - elevação da potência instalada em dois terços; 

Meta 2 - instalação de central atômica e expansão da metalurgia de 

minérios atômicos; 

Meta 3 – elevação da produção de carvão em 50%; 

Meta 4 – elevação da produção diária de petróleo de sete para cem 

mil barris; 

Meta 5 – elevação da capacidade de refino de 130 para 330 mil barris 

diários. 

 

b) Transportes: 

Meta 6 – reaparelhamento das ferrovias e aquisição de equipamentos 

e novas composições; 

Meta 7 – construção de 2.100 e alargarmento de 320 quilômetros de 

ferrovias; 

Meta 8 – pavimentação de cinco mil quilômetros de rodovias, 

ampliando em seis vezes a rede federal asfaltada; 

Meta 9 – construção de doze mil quilômetros de novas rodovias; 

Meta 10 – reaparelhamento e ampliação de portos; 

Meta 11 – ampliação da frota de cabotagem e de petroleiros em 600 

mil toneladas;  
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Meta 12 – renovação da frota aérea comercial a jato e construção e 

aparelhamento de aeroportos. 

 

c) Alimentação: 

Meta 13 – duplicação da produção de trigo; 

Meta 14 – construção de armazéns e silos; 

Meta 15 – construção e aparelhamento de frigoríficos; 

Meta 16 – construção de matadouros industriais; 

Meta 17 – aumento do número de tratores em uso de 45 para 72 mil; 

Meta 18 – expansão da produção de fertilizantes de 18 para 300 mil 

toneladas; 

 

d) Indústria de base: 

Meta 19 – duplicação da produção de aço; 

Meta 20 – expansão da produção de alumínio de 2,6 para 18,8 mil 

toneladas;  

Meta 21 – expansão da produção de celulose e papéis de imprensa; 

Meta 22 – duplicação da produção de borracha, incluindo sintética; 

Meta 23 – triplicação das exportações de minério de ferro; 

Meta 24 – implantação da indústria automobilística nacional; 

Meta 25 – implantação da indústria de construção naval; 

Meta 26 – implantação da indústria de material elétrico e mecânica 

pesada; 

Meta 27 – formação de pessoal técnico mediante instalação de 

institutos de formação especializada. 

 

Essas metas eram continuamente testadas e revisadas, dando um 

caráter dinâmico e contínuo ao Plano, até que, a partir de um comício em Jataí, 

Goiás, em 4 de abril de 1955, Juscelino lhes adicionou a Meta Síntese: a 

construção de Brasília.  

Desse modo, é preciso destacar, o Plano de Metas englobava cerca de 

um quarto da produção nacional (Id., p. 38), optando-se por um planejamento 
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setorial, e não pelo integral que era defendido por Celso Furtado e pelos 

estruturalistas da CEPAL (Bielschowsky, 2007, p. 153). Segundo Lafer (in 

Mindlin Lafer, 1975, p. 38), o resultado dessa opção foi que a decisão política 

de planejar não englobava a totalidade da produção, possibilitando que parte 

substancial dos recursos fosse alocada através dos mecanismos tradicionais 

do sistema político, reduzindo resistências e facilitando, com isso, a 

implementação do Plano.  

Importante considerar que, segundo Bielschowsky (2007, p. 153), na 

perspectiva defendida por Campos, o planejamento setorial teria como 

características, além da maior factualidade, por exigir níveis inferiores de 

coordenação entre os setores público e privado, de mobilização de recursos e 

de conhecimento estatístico amplo, a de ser menos invasivo aos interesses da 

livre iniciativa privada. Foi um tipo de aprovação não previsto por Juscelino. 

Isso porque, não fica claro se Juscelino compartilhava ou não dessa 

preocupação de agradar aos defensores da iniciativa privada, ou que seu 

governo a tenha materializado em atos ou políticas, muito embora ele se 

representasse, no que diz respeito ao que considerava ser o papel do Estado 

na economia, como um defensor do ideal de que a atuação estatal não 

substitui a livre iniciativa privada e deve construir as melhores condições 

estruturais possíveis para atraí-la e estimular o desenvolvimento, haja vista 

“[...] o valor de sua contribuição para este surto [de desenvolvimento], pois sem 

dúvida lhe deve ser creditada a maior parcela do progresso que se verifica no 

país” (Kubitschek apud Limoeiro, 1977, p. 204).  

Vale também lembrar que, para Juscelino, era indiferente a origem dessa 

iniciativa, defendendo e garantindo igualdade de tratamento para empresas e 

homens de negócios “[...] fossem eles nacionais ou estrangeiros” (Kubitschek, 

1962, p. 41). O que importava era o governo criar as condições operacionais e 

encontrar a iniciativa competente para o que fosse proposto. 

 

A execução do Plano de Metas seguiu o esquema do insulamento 

burocrático. Juscelino objetivou sua execução através de administração 

paralela, composta por determinados órgãos governamentais dotados das 

capacidades técnicas requeridas, aos quais foram concedidas a autonomia 

para a tomada rápida de decisões e a autoridade para executá-las. Alguns 
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desses órgãos como o BNDE, a CACEX e a SUMOC já existiam, por obra de 

Getúlio Vargas; outros, como alguns grupos executivos e o Conselho de 

Política Aduaneira, foram criados pelo Governo Kubitschek (Lafer in Mindlin 

Lafer, 1975, p. 40). Em rigor, mais um lado em que realizações getulistas 

tiveram continuidade e mostraram o papel central do governo no processo. 

Todos esses organismos administrativos respondiam pelos resultados de 

seus atos diretamente à Presidência da República. Neste sentido, é clara a 

analogia com o Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), 

criado em julho de 1938 por Getúlio durante o Estado Novo. Em ambos os 

casos, tratou-se de estabelecer uma administração pública eficiente e 

diretamente ligada ao Poder Executivo, fundamentando diretamente na 

discrição do Presidente da República o tratamento das questões consideradas 

mais importantes em termos de política econômica.  

No que diz respeito ao Plano de Metas, aqueles órgãos encontravam-se 

em posição central para a obtenção de êxito por duas razões principais: (1) 

controlavam a oferta e disponibilidade de tecnologia; e (2) controlavam a oferta 

de recursos financeiros. Eram, por conseguinte, os próprios responsáveis pela 

administração dos incentivos. E a razão de sua centralidade no planejamento 

proposto pelo Plano de Metas pode ser compreendida quando se considera 

que  

[...] recursos financeiros, no volume necessário, e tecnologia, nas 
dimensões requeridas, eram externos ao sistema, requerendo-se, 
pois, licenças de importação, câmbio, financiamentos, avais e 
garantias etc., só acessíveis através desses órgãos de ponta 
encarregados da implementação do plano (Id., p. 41). 

 

 Diante da carência de capitais e tecnologias nacionais, a necessidade de 

obtenção dos recursos no exterior condicionava fortemente o processo como 

um todo ao crivo dos referidos órgãos estatais, fato que impunha um comando 

político centralizado, não se podendo esperar tal mobilização de recursos 

materiais e políticos por parte de agentes privados atomizados. 

 

Com efeito, não se pretende discutir os resultados do Plano de Metas em 

termos de expansão da produção industrial, mas sim da perspectiva dos 

interesses políticos com os quais se relacionava e o sentido que lhe foi dado, 
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pois este sentido é que é o próprio getulismo burguês, representando o lado do 

Estado comandante e orientador.  

Entretanto, vale rápida passagem por alguns resultados do Plano de 

Metas para compreender seu considerável êxito, tendo em vista os objetivos 

propostos pelo Governo Kubitschek. Tal sucesso foi uma das razões de 

cumprir todo o seu mandato constitucional, tendo sido fundamental para 

estabelecer as condições de sua relativa estabilidade política. Por isso, a 

factualidade e o aparente sucesso dos 50 anos em 5 erigiram um paradigma 

na história brasileira e, na ocasião, impulsionaram as pretensões de Juscelino 

de retornar à Presidência da República nas eleições de 1965.  

Em favor disso dizem os resultados entre 1956 e 1962, quando a 

produção nacional expandiu-se a uma expressiva taxa média anual de 7,0%, 

suplantando a média já razoavelmente elevada de 5,2% registrada no decênio 

anterior (1947-1956). Em termos de renda per capita, o crescimento real foi de 

3,9% ao ano, contra 2,1% do decênio anterior significando, portanto, que seu 

ritmo de crescimento praticamente dobrou28. Em termos setoriais, os resultados 

foram, de maneira geral, muito satisfatórios, embora ocasionalmente 

decepcionantes, talvez como exceções para confirmar a regra.  

As metas para o grupo energia, contempladas com a maior parte dos 

investimentos previstos, 43,4% do total, foram quase todas cumpridas. A 

geração nacional de energia elétrica saltou de 3.500 Mw em 1956 para 5.205 

Mw em 1961, ao passo que a meta inicial do Plano era de 5.000 Mw em 

196029. A produção nacional de petróleo atingiu 75,5 mil barris diários em 1960, 

alcançando 95,4 mil no ano seguinte, contra uma meta inicial de 90 mil para 

196030 , revisada posteriormente para 100 mil. O governo ampliou em dez 

vezes o capital da Petrobras, “[...] consolidando [...] o princípio do monopólio 

                                                             

28  Todos os dados contidos nas próximas páginas encontram-se em Lafer in Mindlin Lafer, 

1975, p. 41-48. 

29  Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, em 2010 chegou a 112.300 Mw. 

Cf. http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/02/11/capacidade-de-geracao-de-energia-

cresce-5-7-em-2010-diz-aneel - acessado em 17.12.2011. 

30   Segundo dados da Petrobras, chegou a dois milhões de barris diários em 2010. Cf. 

http://www.petrobras.com.br/pt/noticias/producao-de-petroleo-e-gas-no-brasil-e-no-exterior-

sobe-3-3/ - acessado em 17.12.2011. 

http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/02/11/capacidade-de-geracao-de-energia-cresce-5-7-em-2010-diz-aneel
http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/02/11/capacidade-de-geracao-de-energia-cresce-5-7-em-2010-diz-aneel
http://www.petrobras.com.br/pt/noticias/producao-de-petroleo-e-gas-no-brasil-e-no-exterior-sobe-3-3/
http://www.petrobras.com.br/pt/noticias/producao-de-petroleo-e-gas-no-brasil-e-no-exterior-sobe-3-3/
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estatal do petróleo” (Kubitschek, 1962, p. 142), permitindo-lhe maiores 

investimentos em pesquisa e prospecção, o que resultou na descoberta, na 

região do Recôncavo baiano, de reservas recuperáveis de quase 500 milhões 

de barris, uma economia estimada na época de um bilhão e meio de dólares 

(Id., p. 140).  

A capacidade de refino do petróleo, cuja meta inicial de 175 mil barris 

diários em 1960 foi elevada para 308 mil, alcançou 218 mil em 1960 e 308,6 

mil no ano seguinte 31 , quando entrou em operação a Refinaria Duque de 

Caxias (REDUC), nível que então representava a auto-suficiência do país na 

produção de seus derivados (Id., p. 141).  

As metas para o grupo transportes, que absorveram 29,6% do 

investimento total previsto, também apresentaram resultados expressivos, 

embora desequilibrados. Houve um significativo reaparelhamento de material 

ferroviário, mas a meta inicial de construção de novas linhas ferroviárias foi 

frustrada, com a entrega em serviço de apenas 826 quilômetros. Contudo, a 

aquisição de novas composições permitiu um aumento da ordem de 20% no 

volume de cargas e passageiros transportados. 

A pavimentação de rodovias já existentes alcançou 6.202 quilômetros, 

acima do inicialmente previsto. A previsão de construção de novas rodovias foi 

de longe ultrapassada, alcançando-se quase 15 mil quilômetros em 1960, 

significando que o Governo Kubitschek conseguiu em apenas cinco anos 

dobrar a quilometragem de estradas federais pavimentadas32.  

                                                             

31   Segundo dados da Petrobrás, a capacidade instalada de suas refinarias chegou a 2,2 

milhões de barris diários em 2009, embora a produção efetiva tenha sido um pouco inferior a 2 

milhões. 

Cf.http://www.petrobras.com.br/ri/Show.aspx?id_materia=GfDsO5Ob6L+gpXGg7g6+cw==&id_

canal=JjrBUhYqLOnEjp8TEG579A==&id_canalpai=BCfjUWXpdumojDWoXjzKag== - acessado 

em 17.12.2011. 

32  Não foi por acaso que as metas de construção e pavimentação de rodovias previstas no 

Plano foram de longe suplantadas pelo que se realizou, ao passo que as metas de ampliação 

da malha ferroviária malograram. Para atrair a indústria automobilística estrangeira, era 

também necessário melhorar ou criar auto-estradas que justificassem o consumo de seus 

produtos. Durante todo o século XX, o progressivo abandono dos investimentos no transporte 

ferroviário e a ênfase no rodoviário como o principal modal de transporte de cargas e 

passageiros num país de dimensões continentais vem representando considerável perda de 

recursos humanos e materiais para a sociedade brasileira.   

http://www.petrobras.com.br/ri/Show.aspx?id_materia=GfDsO5Ob6L+gpXGg7g6+cw==&id_canal=JjrBUhYqLOnEjp8TEG579A==&id_canalpai=BCfjUWXpdumojDWoXjzKag==
http://www.petrobras.com.br/ri/Show.aspx?id_materia=GfDsO5Ob6L+gpXGg7g6+cw==&id_canal=JjrBUhYqLOnEjp8TEG579A==&id_canalpai=BCfjUWXpdumojDWoXjzKag==
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As indústrias de base, cujas metas previam inicialmente a absorção de 

20,4% do volume total dos investimentos, também apresentaram intensa 

expansão. O volume total da produção nacional de bens de capital e insumos 

intermediários mais do que dobrou em apenas cinco anos, e sua composição 

foi substancialmente diversificada. A produção nacional de aço aumentou de 

1,3 milhão para quase 2,5 milhões de toneladas em 196133, mas é necessário 

ressaltar que a USIMINAS e a COSIPA, as duas principais indústrias 

siderúrgicas projetadas pelo Plano de Metas, cada uma delas dotada de 

capacidade produtiva quase duas vezes superior à da CSN, ainda não haviam 

entrado em operação (Id., p. 124, 126). 

 A produção de cimento, embora não alcançando a meta proposta para 

1960 de cinco milhões de toneladas, chegou a 4,4 milhões, eliminando as 

importações desse insumo (Id., p. 152)34. A indústria automobilística, cuja meta 

inicial para 1960 era a de produzir 170 mil veículos automotores no país, foi 

revista para 347,7 mil; alcançou-se no mesmo ano 321,2 mil veículos 

produzidos, em sua maioria caminhões e ônibus35. Foram construídos doze 

estaleiros em pontos diversos do país, capazes de construir anualmente 

volume superior a duzentas mil toneladas de embarcações (Id., p. 153). 

Outros setores apresentaram resultados muito abaixo do esperado. A 

expansão da produção de trigo não chegou a ¼ da meta estabelecida, 

representando um fracasso considerável para o Plano, uma vez que suas 

importações consumiam boa parte das divisas externas do país. A produção de 

borracha expandiu-se dentro do previsto, mas a explosão de seu consumo, 

decorrente da acelerada implantação da indústria automobilística no país, fez 

com que aquela produção se mostrasse insuficiente para atender à demanda, 

                                                             

33  A produção nacional de aço bruto em 2010 foi de 33 milhões de toneladas, com capacidade 

instalada de 44,6 milhões. Cf. http://iabr.org.br/site/portugues/numeros/numeros--mercado.asp 

- acessado em 17.12.2011. 

34  O consumo de cimento em 2010 foi de 65 milhões de toneladas, o que sugere um nível de 

produção aproximado. Cf. http://www.snic.org.br/pdf/snic-relatorio2010-11_web.pdf - acessado 

em 17.12.2011. 

35  A produção de veículos automotores no Brasil em 2010 foi de 3,646 milhões de unidades. 

Cf. http://www.anfavea.com.br/tabelas2010/autoveiculos/tabela01_producao.pdf - acessado em 

17.12.2011. 

http://iabr.org.br/site/portugues/numeros/numeros--mercado.asp
http://www.snic.org.br/pdf/snic-relatorio2010-11_web.pdf
http://www.anfavea.com.br/tabelas2010/autoveiculos/tabela01_producao.pdf
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multiplicando sua importação. Um caso claro no qual a substituição da 

importação de um produto gera intensa expansão da importação de um 

subproduto ou insumo necessário para sua produção, sem solucionar o 

estrangulamento externo ou mesmo tendendo a agravá-lo.    

Esses dados permitem reconhecer que do ponto de vista da 

industrialização, o Plano de Metas de Juscelino Kubitschek foi exitoso. Houve 

um acréscimo superior a 60% da produção nacional em apenas seis anos, e a 

renda per capita se expandiu em ¼ no mesmo período, embora permanecesse 

consideravelmente baixa em relação a outros países latino-americanos como a 

Argentina, o Chile e o México. O desenvolvimento industrial foi diversificado, 

com a implantação e expansão de cadeias produtivas como as de bens de 

consumo duráveis e bens de capital, de suma importância para a constituição 

de uma sociedade industrial de consumo de massa.  

Tratou-se de um importante momento na história da industrialização 

brasileira, significando um grande salto tanto quantitativo quanto qualitativo que 

forneceu os fundamentos do que se tornaria, vinte anos mais tarde, numa das 

dez maiores potências industriais do mundo36.  

Em rigor, é necessário admitir que todo esse desenvolvimento da 

industrialização e capitalismo no Brasil deveu-se, a despeito da iniciativa 

privada, ao comando do Governo Kubitschek. Embora Juscelino afirme que o 

desenvolvimento “[...] não poderia provir exclusiva, nem mesmo 

predominantemente, da obra do governo” (Kubitschek, 1962, p. 40), era em 

termos distintos que caracterizava a responsabilidade que cabia ao Estado, 

com vistas à industrialização:  

 

A garantia de que o capital privado venha a fecundar de todo a 
economia subdesenvolvida está ligada à velocidade do 
desenvolvimento da mesma. Se a economia subdesenvolvida está 
crescendo rápida, se já representa substancial mercado interno com 
futuro garantido, então o empreendedor particular procurará integrar-
se plenamente e criará assim perspectivas ainda melhores. 
Entretanto, atribuir aos investimentos privados o papel de iniciar o 
desenvolvimento, ou de acelerá-lo suficientemente em seus estágios 

                                                             

36  Embora construída sob elevado grau de desnacionalização, caracterizando a viabilidade da  

construção de um gigante econômico sem que o país dê o menor passo na direção de sua 

independência política, econômica e cultural (Fernandes, 2010). 
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primários, só poderá levar às mesmas frustrações que hoje 
caracterizam o corpo sócio-econômico latino-americano (Id., p. 126).  

 

Porém, é preciso deixar bem claro que também essa concepção estava 

decididamente enraizada no getulismo, não havendo sequer teorias 

internacionais que pudessem, por si, explicar a concepção de um programa da 

abrangência do Plano de Metas. De fato, foi o próprio êxito do Plano uma das 

razões para a consagração teórica, enquanto uma estratégia de 

desenvolvimento, do que se considerava ser planejamento econômico pela via 

da intervenção estatal, conforme exemplificado por Albert Hirschman em A 

Estratégia do Desenvolvimento Econômico (1958).  

 

 

III.II – A implantação da indústria automobilística37
 

O desenvolvimento da indústria automobilística no Brasil - a Meta 24 do 

Plano de Metas - exigiu, da mesma forma que a construção de Brasília, a meta 

síntese, os maiores esforços do Governo Kubitschek. Os resultados do Plano 

constituíram os fundamentos para a implantação da indústria automobilística, 

pois, embora essa estivesse contida dentro do Plano, não foi uma de suas 

condições básicas, pelo contrário: aquelas é que a possibilitaram. A indústria 

automobilística estava, portanto, entre seus objetivos finais, e todas as 

realizações anteriores podem ser interpretadas como preparações para isso. 

Considerando-se que o Plano de Metas criou bases para a 

industrialização do Brasil, era preciso saber que tipo de industrialização se 

desejava implantar aqui. Com efeito, há razões pela escolha da indústria 

automobilística como eixo desse desenvolvimento industrial, sendo 

                                                             

37 O trabalho de base adotado nesta abordagem foi “A Implantação da Indústria Automobilística 

no Brasil; da substituição de importações ativa à globalização passiva”, de Sydney A. Latini. O 

autor, que se apresenta como desenvolvimentista e keynesiano, participou da elaboração das 

principais políticas executadas pelos governos Vargas e Kubitschek com vistas ao 

desenvolvimento daquela indústria. Funcionário do Banco do Brasil a partir de 1944, 

secretário-executivo do Grupo Executivo da Indústria Automobilística – GEIA -, responsável 

pela coordenação dos Planos Nacionais Automobilísticos, trabalhou durante aquele período 

com o almirante Lúcio Martins Meira, presidente do GEIA. O autor fundamenta aquelas 

políticas não apenas em termos do que pensa ser racionalidade econômica, mas também em 

motivos ideológicos e simbólicos. Trata-se sem dúvidas de um intelectual da causa 

desenvolvimentista com marcada experiência no Governo Kubitschek. 
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necessárias considerá-las para determinar porque coube àquela indústria, e 

não a outras, esse protagonismo. 

A esse respeito, foi significativa a experiência pessoal do almirante Lucio 

Martins Meira, “[...] idealizador e o comandante (desde 1951, ainda no segundo 

governo de Getúlio Vargas) de todo o processo que culminou com a 

implantação da indústria automobilística no Brasil” (Latini, 2008), homem 

público da maior relevância para o Brasil naquele período de sua história.  

Segundo Latini (2008, p. 84), uma experiência quase casual teria 

despertado no almirante Meira a percepção da importância de industrializar o 

Brasil. Integrante da guarnição do cruzador Bahia, que conduziu o ex-

presidente recém-deposto Washington Luiz ao exílio nos Estados Unidos em 

1930, o então oficial primeiro-tenente se impressionou com a diferença de 

desenvolvimento e progresso daquele país quando comparado ao Brasil da 

mesma época. Saltou aos seus olhos, em particular, o desenvolvimento 

industrial norte-americano, em contraste com o franco predomínio da 

agricultura no Brasil. Viu-se, assim, instigado a buscar as causas de tão 

divergentes cenários entre as duas sociedades:  

 

Despertou sua atenção, em particular, como o automóvel, mais do 
que qualquer outra contribuição da moderna tecnologia, transformou 
o sistema de vida do homem comum norte-americano e exerceu um 
extraordinário efeito multiplicador sobre a economia. Constatou 
então que um entre cada sete americanos trabalhava numa atividade 
ligada direta ou indiretamente à indústria automobilística, nas 
fábricas de veículos, nas fábricas de peças, na comercialização, nas 
estradas, nos postos de gasolina, nas oficinas de reparos, no 
seguro, na publicidade, na produção de aço, na mineração, na 
fabricação de equipamentos e matrizes, na produção de carburantes 
etc. Ficou claro para o jovem oficial que a indústria automobilística 
era uma atividade industrial de grande potencial, capaz de promover, 
em seu desenvolvimento, numerosas outras atividades econômicas. 
Com veículos a motor, as estradas teriam de vir para realizar a 
integração nacional e o petróleo, com esse trinômio, teríamos a 
possibilidade de ocupar efetivamente vastas regiões do território 
pátrio, explorar seus recursos naturais, criar o grande mercado para 
a indústria nacional, promover a expansão econômica do país (Id., p. 

84-85).  
 

No início do século XX, a indústria automobilística transformou-se não 

apenas no eixo do desenvolvimento dos Estados Unidos, mas também num 

símbolo de sua capacidade tecnológica e industrial. Trata-se, sem dúvidas, de 
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um setor industrial dotado de poderosos efeitos irradiadores para outras 

indústrias como a siderurgia, a metalurgia, a eletrônica e a mecânica, dentre 

outras.   

Contudo, não eram oriundas apenas da indústria automobilística as 

marcas do avançado nível tecnológico e industrial dos Estados Unidos que 

tanto impressionaram ao oficial Lucio Meira, mas também de todas as 

atividades relacionadas à extração, refino e comercialização do petróleo e de 

seus inúmeros derivados, principalmente a gasolina. O advento do que hoje se 

considera ser o complexo industrial petroquímico deveu-se, de fato, aos norte-

americanos, que iniciaram sua extração e refino em escala industrial no oeste 

da Pensilvânia nas décadas de 1850 e 1860, região na qual, em pequenas 

quantidades, o material brotava espontaneamente do solo.  

O querosene produzido a partir do petróleo foi o seu primeiro derivado a 

adquirir significativa importância comercial, devido à sua capacidade então 

considerada revolucionária de produzir luz artificial noturna, razão pela qual 

subitamente transformou-se num gênero de primeira necessidade nos Estados 

Unidos e, devido às longas noites de inverno, principalmente na Europa.  

Foi tal o volume de seu consumo que a grande corporação petrolífera 

norte-americana da época, a Standard Oil, por décadas a virtual detentora do 

monopólio mundial no seu refino e comercialização, assumiu proporções 

outrora inimagináveis, transformando-se no próprio modelo da grande 

corporação transnacional norte-americana. Fato que não a impediu, ou talvez 

tenha mesmo contribuído, para que tenha se transformado em alvo do repúdio 

da opinião pública norte-americana, sendo combatida pelas leis antitruste 

promulgadas pela administração de Theodore Roosevelt e finalmente 

desmembrada em várias corporações menores em 191138.   

Portanto, o desenvolvimento industrial sem precedentes dos Estados 

Unidos que tanto impressionou ao oficial Lucio Meira também se deveu, sem 

dúvidas, às atividades relacionadas ao petróleo, cujos efeitos seriam 

                                                             

38
  Tal era o tamanho da Standard Oil que algumas dessas “corporações menores” a partir dela 

constituídas estão ainda hoje entre as dez corporações de maior valor e faturamento do 

planeta: Exxon (Esso), Mobil (que se fundiram na ExxonMobil em 1999) e Chevron (Texaco), 

além de outras incorporadas pela British Petroleum.  
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dramaticamente ampliados no século XX com o surgimento da indústria 

automobilística: 

 

O impacto da revolução do automóvel foi bem maior nos Estados Unidos 
do que em qualquer outro lugar. Em 1929, 78% dos carros de todo o 
mundo estavam lá. [...] Havia cinco pessoas para cada veículo nos 
Estados Unidos, ao passo que na Inglaterra havia trinta, na França 33, na 
Alemanha 102, no Japão 702 e 6.130 na União Soviética. Os Estados 
Unidos eram, indubitavelmente, o líder no consumo de gasolina. A 
mudança na orientação básica da indústria petrolífera não foi menos 
gritante. Em 1919, a demanda total de petróleo dos Estados Unidos era de 
1,03 milhão de barris diários; em 1929, ela tinha se elevado para 2,58 
milhões de barris [...]. A participação do petróleo no consumo total de 
energia se elevou de 10 para 25%. O maior crescimento foi, de longe, o da 
gasolina – uma elevação de mais do que o quádruplo. A gasolina e o óleo 
combustível juntos representavam 85% de todo o consumo de petróleo em 

1929 (Yergin, 2010, p. 233). 
 

 Significativo dessa revolução foi o fato de que o número de automóveis 

de passeio registrados nos Estados Unidos tenha saltado de aproximadamente 

três milhões e meio em 1916 para 23 milhões no final dos anos 20 (Id., p. 232). 

Apesar disso, embora represente um importantíssimo fenômeno material da 

moderna sociedade industrial norte-americana, se sugere compreender a 

indústria automobilística, também, como um fenômeno cultural. 

Com efeito, a indústria automobilística permitiu o surgimento de um meio 

privado de locomoção, em oposição ao transporte ferroviário de passageiros, 

inerentemente público. Em termos simbólicos, foi singular o impacto que teve a 

invenção do automóvel de passeio no que diz respeito à legitimação da 

representação do mundo fundamentada na liberdade individual, identificada 

com os valores culturais norte-americanos. O automóvel privado representou, 

de certa forma, a reificação do ideal cultural norte-americano do indivíduo livre 

e independente, dotado de meios privados que lhe proporcionassem as 

experiências que desejasse.    

Em rigor, nas sociedades historicamente periféricas como a brasileira, as 

elites estabeleceram-se a partir de seus laços privilegiados com o mundo 

exterior, absorvendo seus padrões considerados superiores de cultura e 

civilização e reproduzindo-os internamente. A esse respeito, é significativo que, 

nos anos 40 e 50, período no qual se organizava a industrialização consciente 

do Brasil, tenha sido adotado um padrão de desenvolvimento tendo como 

referência o progresso material dos norte-americanos.  
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Com efeito, após regressar ao Brasil, o então tenente Lúcio Meira passou 

a investigar as causas daquele atraso brasileiro, bem como a observar as 

transformações produzidas, tanto nas cidades quanto na vida rural, pela 

importação dos veículos automotores. Aquisições que agravavam os 

problemas de balanço de pagamentos pelos quais o país passava naquele 

início dos anos 30, por força da Crise de 1929 e da depressão do capitalismo 

mundial que a seguiu. Mas a transformação sócio-econômica induzida pelos 

veículos automotores reforçava em Meira a convicção de que não era mais 

possível para o Brasil parar de adquiri-los.   

Segundo Latini (2008, p. 86), na interpretação de Meira o principal 

obstáculo à produção automobilística nacional encontrava-se no 

subdesenvolvimento da siderurgia no Brasil, um país, a seu ver, de inegável 

vocação siderúrgica. Isso porque o Brasil, que já havia descoberto suas 

gigantescas reservas de minério de ferro, as maiores do mundo, havia iniciado 

produção de aço, incipiente que fosse, ainda no período colonial, antes dos 

Estados Unidos.  

Anos mais tarde, em janeiro de 1951, na qualidade de representante da 

Marinha, Lúcio Meira foi nomeado para o gabinete militar pelo presidente 

Getúlio Vargas, quando passou a inteirar-se dos debates e das decisões 

acerca das grandes questões nacionais. No mesmo ano, também por iniciativa 

presidencial, foi criada a Comissão de Desenvolvimento da Indústria, a 

primeira agência governamental dedicada “[...] especificamente para acelerar o 

ritmo de industrialização do país” (Id., p. 87), indicando a existência desta 

intenção entre os ideais de Getúlio. 

Naquela ocasião, ao encargo de Vargas, Lucio Meira coordenou estudo a 

fim de determinar as condições então existentes no país para a implantação da 

indústria automobilística e estimar o tamanho do mercado nacional para seus 

produtos. As conclusões apontaram que: (1) O país carecia dos requisitos 

mínimos necessários para sua implantação, particularmente mão-de-obra 

qualificada, técnicas produtivas e indústrias fornecedoras dos insumos básicos; 

e (2) o mercado interno era significativo o suficiente para justificar a 

implantação daquela indústria, embora essa ainda não fosse imprescindível. 

Apontou, também, em linhas gerais, para a necessidade do desenvolvimento 
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dos transportes no país como uma motivação a mais para justificar aqueles 

esforços.  

Estas conclusões serviram de base para a elaboração de documento 

intitulado Plano Nacional de Estímulo à Produção de Automóveis e à 

Implantação Gradativa da Indústria Automobilística, datado de 17 de outubro 

de 1952 e que seria, na opinião de Latini (Id., p. 89), a certidão de nascimento 

da indústria automobilística no Brasil, o que significa dizer, ainda no Governo 

Vargas.  

O documento apontava também para três obstáculos à implantação 

daquela indústria no Brasil: (1) A necessidade de mobilização de capitais 

internos e externos; (2) os interesses do comércio importador de veículos 

produzidos no exterior, que perderia seu mercado com o início da produção 

local; e (3) os interesses das indústrias estrangeiras, que muito lucravam com 

a exportação de seus veículos para o Brasil e que poderiam opor resistências à 

construção de unidades de produção de veículos em território nacional.  

Apesar desses problemas, foi motivado pela firme decisão de implantar 

essa indústria no Brasil o quanto antes que Meira chefiou uma delegação que 

visitou, entre 1952 e 1953, os países-sede dos principais produtores de 

veículos do mundo naquela época. Esteve então nos Estados Unidos, 

Alemanha Ocidental, França, Itália e Inglaterra, em busca de apoio para a 

iniciativa 39 . Desejando oferecer condições as mais favoráveis e atraentes 

possíveis para as indústrias, Meira afirmou que 

 

[...] o Brasil não tardaria a se tornar uma grande potência [...] os 
industriais que quisessem participar da fascinante aventura do Brasil 
potência industrial teriam como prêmio o grande mercado brasileiro. 
Naquele momento apresentava-se diante deles a grande 
oportunidade (Id., p. 100)40.  

 

                                                             

39  O Japão não figurava, então, entre os grandes produtores de veículos automotores do 

mundo. De fato, possuía então uma indústria automotora relativamente pequena e considerada 

de baixa qualidade. Apesar disso, a Toyota acabou sendo uma das primeiras fábricas a se 

estabelecerem no Brasil durante o Governo Kubitschek, produzindo jipes. A ascensão da 

indústria automobilística japonesa teve início nos anos 70, e no início do século XXI o país é o 

maior e mais reputado produtor de veículos do mundo. 

40  Grifo nosso. 
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Em rigor, um claro indicativo do formato que a implantação da indústria 

automobilística no Brasil viria a ter, no Governo Kubitschek, tendo como eixo 

marcado protagonismo dos capitais estrangeiros e, por conseguinte, caracteres 

desnacionalizados para uma indústria que se pretendia nacional.  

A delegação chefiada por Meira dedicou particular atenção às grandes 

indústrias automobilísticas norte-americanas. Obteve relativo êxito junto a 

General Motors que, embora tenha apontado problemas e oferecido certa 

resistência, apresentou no final de 1953 um projeto para a implantação de uma 

fábrica de caminhões no Brasil, tendo sido este o primeiro projeto aprovado 

pelo Estado, ainda no Governo Vargas. Por sua vez, a Ford não apenas não se 

entusiasmou como tentou demonstrar a inexistência de condições no país para 

a execução do empreendimento. 

Segundo Latini (Id., p. 103), Lúcio Meira mantinha estreito contato com 

Juscelino Kubitschek naquela época, enviando-lhe periodicamente publicações 

acerca daquela indústria, assim como os seus próprios estudos. Na primeira 

metade dos anos 50, como é sabido, na qualidade de governador de Minas 

Gerais, Juscelino vinha empreendendo amplo plano de expansão das rodovias 

estaduais.  

Com efeito, a morte de Vargas em agosto de 1954 impôs significativo 

retrocesso aos trabalhos com vistas ao desenvolvimento industrial do Brasil. 

No Governo Café Filho, todos os planos de comando político estatal sobre o 

processo de industrialização nacional, incluindo o automobilístico, foram 

paralisados. O sentido da orientação estatal do capitalismo foi radicalmente 

revertido, sob a liderança do liberal Eugenio Gudin, ministro da Fazenda, que 

determinou a eliminação das políticas industrializantes, o que significa dizer 

que qualquer expansão industrial deveria ficar sob o comando da iniciativa 

privada, sem qualquer controle ou participação governamental. Em suma, a 

industrialização do país deixava de ser um objetivo de Estado. 

Foi o momento em que se implantou a conhecida Instrução 113 da 

SUMOC, de caráter marcadamente liberal e abertamente favorável à entrada 

do capital estrangeiro no Brasil. Ironia da história, essa política implantada 

contra os ideais nacionalistas e desenvolvimentistas de Vargas viria a ser um 

poderoso instrumento de estímulo à industrialização nas mãos de Juscelino 
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Kubitschek, embora por certo uma industrialização menos nacional e mais 

ligada ao capital estrangeiro do que aquela indicada por Vargas.  

 

Entre os antecedentes da indústria automobilística no Brasil, vale falar 

nos pioneiros locais na indústria nacional de autopeças, que indicam tentativas 

de desenvolvimento de uma incipiente indústria automobilística de fato 

brasileira (Id., p. 92).  

Desde o início dos anos 30 e, particularmente, durante a Segunda Guerra 

Mundial, no que diz respeito às dificuldades por ela impostas ao comércio 

internacional, o Brasil vinha encontrando enorme dificuldade para importar 

produtos de que necessitava e que não era capaz de produzir. Apesar da 

inexistência da indústria automobilística nacional e das periódicas restrições a 

importar, em 1920 já existiam cerca de trinta mil veículos trafegando no país, 

entre automóveis de passeio e caminhões. Dez anos mais tarde, essa frota 

havia se elevado a 250 mil veículos, número que seria reduzido em quase cem 

mil nos dez anos subseqüentes, em decorrência da Grande Depressão (Id., p. 

91).  

Até a Primeira Guerra Mundial, a origem daqueles veículos era 

majoritariamente européia, mas a deflagração daquele conflito e as 

dificuldades de abastecimento que dele resultaram redirecionaram as 

importações brasileiras para a indústria dos Estados Unidos. Foi também um 

período que marcou a ascensão da indústria automobilística norte-americana, 

fruto do advento das técnicas fordistas de produção padronizada e de 

gerenciamento que permitiram, entre outros, significativa redução do tempo de 

montagem de um automóvel de doze horas e oito minutos para uma hora e 

trinta e três minutos (Teixeira in Fiori (Org.), 1999, p. 166-167). 

Portanto, nos anos 30 a frota nacional de veículos já possuía alguma 

relevância, fato que criou significativa demanda interna de peças automotivas 

para manutenção e reposição. Diante do estrangulamento externo, havia forte 

estímulo ao emprego de excedentes monetários na produção desses bens 

para o atendimento daquela demanda. A compressão da capacidade brasileira 

para importar e a Segunda Guerra Mundial funcionaram, por conseguinte, 

como barreiras protecionistas involuntárias que resguardavam os industriais 

brasileiros do setor da concorrência externa.  
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Um cenário que, segundo Latini (2008, p. 96), repercutiu na burguesia 

local. O setor de autopeças não apresentava exigências de acumulação de 

capitais e técnicas muito elevadas, mostrando-se em geral acessível ao nível 

tecnológico já disponível no Brasil. Na base do improviso e da experimentação 

surgiram, nas décadas de 30 e 40, várias pequenas e médias empresas 

produtoras de autopeças de origem nacional.  

É significativo que em 1952, quando o Governo Vargas tomou a decisão 

de buscar a implantação factual de uma indústria automobilística no Brasil, 

aquela burguesia industrial já se encontrasse consciente de si e bem articulada 

na defesa de seus interesses: 

 

Talvez a prova mais eloqüente da importância da indústria de 
autopeças, no início dos anos 50, seja o fato desse grupo de 
indústrias já dispor àquela época de suficiente capacidade para 
influenciar as autoridades federais no sentido de proibir a importação 
das peças fabricadas no Brasil. Sob a liderança de Ramiz Gattás e 
Vicente Mamana Netto, dois pioneiros do setor, dedicados 
respectivamente à fabricação de peças fundidas e de pistões de 
alumínio para motores, surgiu em São Paulo, em agosto de 1952, a 
Associação Profissional da Indústria de Peças para Automóveis e 
Similares, logo em seguida, já com 122 empresas associadas, 
transformada em sindicato: o hoje famoso Sindipeças – Sindicato 
Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores 
(Id., p. 96). 
 

Digno de nota é o fato de que o sindicato, tal como a grande maioria das 

indústrias de autopeças, localizava-se na cidade de São Paulo, já indicando 

para a concentração da indústria automobilística nesse estado, conforme 

reconhecido pelo próprio Juscelino (Kubitschek, 1962, p. 132-133): 

 

Tem-se estranhado que a indústria automobilística se veio a localizar 
praticamente no estado de São Paulo, com apenas uma fábrica em 
Minas Gerais e outra no estado do Rio de Janeiro [...]. A escolha foi 
feita de acordo com estudos de mercado, de suprimento de peças e 
componentes, de disponibilidade de mão-de-obra especializada. 
Quem possuía 1.200 fábricas de autopeças em pleno funcionamento 
era o estado de São Paulo. Quem dispunha dos maiores 
contingentes de mão-de-obra especializada em mecânica, forjaria, 
fundição, montagem de veículos, era São Paulo. Como resultado 
disso, escolheu-se aquele estado para localização de tais fábricas. 
Tentar alterar dados econômicos [...] a fim de desviar 
empreendimentos para outros pontos do país, nos quais seria mais 
cara e mais difícil a atividade econômica das fábricas, equivaleria a 
impor pesados ônus adicionais ao país. 
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Com efeito, já a primeira medida tomada pelo Governo Vargas no sentido 

de desenvolver a indústria automobilística no Brasil indica claramente uma 

articulação entre a orientação do Estado e a indústria de autopeças: em agosto 

de 1952, baixou-se medida liberando a importação de autopeças não 

produzidas no país, mas, por outro lado, banindo a importação daquelas cuja 

produção interna era considerada satisfatória, quantitativa e qualitativamente, 

totalizando 104 grupos de componentes, lista que foi expandida em benefício 

da produção nacional, na medida em que essa se desenvolveu.  

Como é típico na nossa história, tal medida de proteção à industrialização 

com caracteres nacionais encontrou fortes resistências e suscitou 

antagonismos. Seus opositores argumentavam que a qualidade supostamente 

inferior das autopeças nacionais reduziria a dos produtos finais e causaria 

acidentes. O comércio importador de autopeças organizou-se em sindicato 

para combater as medidas do governo, iniciativa que, no longo prazo, não 

surtiu resultado.  

É significativo, portanto, que no Governo Kubitschek, quando começaram 

a se estabelecer no Brasil as principais indústrias automobilísticas 

estrangeiras, já existisse no país, relativamente bem estabelecida e 

assegurada pela orientação protecionista das políticas de Vargas, uma 

indústria de autopeças de conteúdo nacional. O que significa dizer que, no 

Brasil, a consolidação da indústria de autopeças precedeu a existência da 

indústria automobilística em si.  

Foi esta a razão pela qual o Governo Kubitschek pôde impor às indústrias 

estrangeiras que aqui se instalaram elevados percentuais de nacionalização 

dos componentes utilizados na fabricação dos veículos. Segundo Latini (Id., p. 

155),  

O Governo [Kubitschek] não só reconheceu essa situação, como 
também, por intermédio do GEIA, procurou preservá-la em seus 
contornos gerais. Enquanto a fabricação de veículos propriamente 
dita, por exigir investimentos mais vultosos por unidade fabril e 
técnicas apuradas, é um setor em que preponderam os capitais 
estrangeiros, na indústria de autopeças havia preponderância de 

capitais nacionais. 

 

Nesse sentido, o principal obstáculo enfrentado pelo Governo Kubitschek 

foi a tendência das indústrias automobilísticas estrangeiras em continuar 
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trabalhando com seus fornecedores tradicionais, via de regra localizados em 

seus países de origem. Mas a política de nacionalização de autopeças teve 

êxito e em 1960 o percentual médio de nacionalização do peso dos veículos 

fabricados no Brasil ultrapassou 90%, chegando a 99% em alguns casos. 

Naquele mesmo ano já existiam no país aproximadamente 1.300 fábricas de 

autopeças, sendo as mais importantes a Metal Leve e a COFAP41.  

A indústria de autopeças empregava então 105 mil trabalhadores, número 

três vezes superior ao da indústria automobilística em si, e respondia então por 

aproximadamente 2,5% da produção industrial brasileira. De fato, a 

consolidação da indústria de autopeças significou mais um inegável resultado 

das políticas e do legado de Vargas do qual o Governo Kubitschek pôde 

desfrutar para atingir seus objetivos. 

 

Com efeito, trata-se de equívoco comum atribuir ao Governo Kubitschek a 

opção pelo modal rodoviário como o principal meio de transporte de 

mercadorias e pessoas no Brasil, uma vez que desde os anos 20 o país vinha 

se transformando num considerável consumidor de veículos automotivos. Para 

isso, basta lembrar que não foi Juscelino Kubitschek, mas Washington Luiz, 

último presidente da chamada República Velha - portanto, antes mesmo da Era 

Vargas – o autor do lema, “governar é abrir estradas”.  

Segundo Latini (Id., p. 93), havia fortes razões pelas quais o modal 

rodoviário foi considerado por Juscelino o mais apropriado para servir como 

eixo logístico para o desenvolvimento industrial brasileiro: (1) O mal estado 

geral da malha ferroviária nacional que, além de insuficiente em cobertura 

territorial, encontrava-se sucateada e sob grande dificuldade de obtenção de 

materiais de reparo e construção; (2) a situação análoga em que se encontrava 

a navegação de cabotagem, dependente de portos e navios precários e pouco 

numerosos; e (3) as rodovias se apresentavam como um método mais flexível 

de transporte, pois capaz de alcançar localidades mais remotas, além de exigir 

investimentos iniciais menores e de mais rápida maturação.  

                                                             

41  Ambas já se encontram, no início do século XXI, sob controle de capitais estrangeiros – 

alemães e italianos, respectivamente. 
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Em rigor, embora verdadeiras, essas afirmativas não escondem o fato de 

que, no longo prazo, a opção pelo modal rodoviário representou elevado custo 

para o país. Veículos automotores são meios de transporte notoriamente 

custosos em termos de obtenção de óleos, lubrificantes e combustíveis. Em 

média, o custo de transporte rodoviário é duas vezes e meia superior ao 

hidroviário e 50% superior ao ferroviário, para uma mesma carga e distância42. 

As estradas de rodagem apresentam durabilidade consideravelmente inferior 

às ferrovias, além de exigir manutenção mais freqüente e custosa, embora seu 

custo inicial de construção seja, em média, três a quatro vezes inferior. 

Por outro lado, uma frota de veículos automotores em constante 

expansão exige pesados investimentos para expansão semelhante da 

capacidade nacional de extração e refino de petróleo, tornando todas as 

atividades produtivas dependentes dessa matéria-prima. Caso essa 

capacidade não seja ou não possa ser desenvolvida, torna-se imperativo 

importar grandes volumes de petróleo e derivados. 

Foi o que aconteceu a partir dos anos 70, quando as chamadas “crises do 

petróleo” provocaram elevação exponencial de seus preços internacionais, 

restabelecendo severo constrangimento externo para o desenvolvimento 

industrial de países que, como o Brasil, não eram autosuficientes na sua 

produção. Paradoxalmente, se nos anos 50 buscou-se produzir veículos 

automotores em solo brasileiro para contornar aquele estrangulamento, menos 

de vinte anos depois o Brasil voltou a experimentá-lo, desta vez, como seu 

efeito colateral. 

 

De fato, prova do estreito relacionamento entre Juscelino Kubitschek e 

Lucio Meira foi a sua indicação pelo presidente para o ministério da Viação e 

Obras Públicas, então a pasta a dispor do maior orçamento federal. Com esta 

função, Meira acumulava ainda os cargos de chefe do GEIA, GECON 43  e 

GEIMAPE 44 , o que demonstra a confiança que lhe era depositada pelo 

                                                             

42  Segundo dados da FIESP. Cf. http://www.fiesp.com.br/download/hidroviario.pdf - Acessado 

em 9.2.2012.  

43  Grupo Executivo da Construção Naval. 

44
  Grupo Executivo da Indústria Mecânica Pesada.  

http://www.fiesp.com.br/download/hidroviario.pdf
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presidente. A partir de 1959 seria, ainda, presidente do BNDE, sucedendo ao 

demitido Roberto Campos. 

Em maio de 1956, a equipe chefiada Meira apresentou a Juscelino a sua 

proposta para o desenvolvimento da indústria automobilística no Brasil, cujas 

principais recomendações eram (Id., p. 130-131): (1) Confiar ao setor privado a 

incumbência de produzir os veículos, fosse aquele nacional, estrangeiro ou de 

capital misto; (2) reservar ao Estado um papel de coordenador e promotor 

dessa industrialização, englobando o complexo automobilístico como um todo; 

(3) enfatizar a produção de veículos de maior importância econômica, como 

caminhões, em detrimento dos automóveis de passeio; e (4) alcançar 

percentual de nacionalização de 90 a 95% do peso final dos veículos, num 

primeiro momento, e a totalidade, posteriormente. 

Naquele ano de 1956 a frota nacional de veículos automotivos era 

estimada em 600 mil, dos quais aproximadamente metade eram automóveis de 

passeio. A importação de veículos já representava um dos três itens de maior 

dispêndio da pauta de importações brasileira, ao lado do trigo e do conjunto 

petróleo e derivados.  

O país importava então, em média, em torno de 15 mil veículos por ano, 

soma que se considerava muito aquém do potencial de consumo do mercado 

interno, estimado em quatro vezes essa quantidade, decorrendo a defasagem 

precisamente da escassez de divisas estrangeiras e do alto custo de 

importação. Assim sendo, acreditava-se que, uma vez produzidos 

internamente, seu consumo explodiria. Mais da metade do volume de cargas 

transportado no país já era feito por veículos automotores que, entretanto, 

enfrentavam sérias dificuldades. A malha rodoviária nacional de então, que era 

estimada em 126 mil quilômetros, apresentava irrisórios mil quilômetros 

asfaltados.  

Desta vez, o diagnóstico apresentado por Meira a Juscelino indicava a 

absoluta impossibilidade de limitação das importações de automotivos (Id., p. 

133), face à importância que já haviam assumido para o desenvolvimento 

industrial. A questão exigia, portanto, urgente solução.  

Os estudos apontavam também para o fato de que o volume dos 

investimentos exigidos suplantava significativamente a capacidade de 

mobilização de recursos do Estado, que dirá da burguesia industrial, mesmo 
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que ambos recorressem aos empréstimos externos. Havia, ainda, o problema 

da tecnologia, que não era nem remotamente dominada pelos industriais 

brasileiros. Para a execução do plano na velocidade em que Juscelino 

pretendia, ou seja, durante seus cinco anos de governo, restava, portanto, a 

mobilização do capital estrangeiro:  

 

Descartada a hipótese de implantar o setor automobilístico com 
capital nacional, privado e estatal, haveria que recorrer às empresas 
estrangeiras e procurar um programa de interesse recíproco. Teria 
sobrado [...] então, a opção do fomento do capital nacional como 
simples fornecedor de materiais demandados pelas grandes 
empresas estrangeiras. As indústrias automobilísticas européias e 
norte-americanas se caracterizavam pela horizontalidade, em que a 
empresa montadora ocupava o centro econômico de um parque 
reprodutor de peças e componentes. Cumpriria então incentivar o 
parque local produtor de autopeças, mediante medidas 
protecionistas, e garantir a importação de peças ainda não 
produzidas internamente a taxas de câmbio favorecidas, pelo 
período necessário à capacitação de sua produção interna. O know-
how necessário deveria, em parte, ser trazido pelos montadores que 

se implantassem, cabendo ainda incentivar as associações do 
capital privado nacional com o capital externo, com vistas à 
assimilação das tecnologias de produção das peças mais 
sofisticadas (Id., p. 136). 

 

Fato também reconhecido pelo próprio Juscelino:  

 

Em 1956, as entidades internacionais tinham suas portas 
praticamente fechadas ao Brasil. Não possuíamos crédito sequer 
para cobertura de déficits cambiais, pois a quase totalidade de nosso 
ouro já se achava empenhada no exterior. Não houve como obter o 
financiamento das iniciativas de desenvolvimento econômico. A 
alternativa foi apelar para o crédito e o interesse dos empresários 
privados. A esses, substancialmente, deve o Brasil os investimentos 
industriais [...] (Kubitschek, 1962, p. 130). 

 

Atrair as indústrias automobilísticas estrangeiras mostrou-se, por sua vez, 

um considerável desafio. Os norte-americanos em particular, como já haviam 

feito durante o Governo Vargas, de imediato levantaram dúvidas com relação à 

capacidade do mercado interno brasileiro em absorver o número de veículos 

que o governo pretendia, em poucos anos, passar a produzir aqui. Tratava-se, 

afinal, de uma sociedade cuja renda média era consideravelmente baixa, até 

mesmo para os padrões latino-americanos. Afirmavam também temer a 

instabilidade política, posto que o volume de capitais investido seria muito 

amplo.  
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Em resposta a essas dificuldades, o plano proposto pela equipe de Lúcio 

Meira ao presidente Juscelino Kubitschek apresentava como principais 

diretrizes (Latini, 2008, p. 138):  

 

- (1) Fornecer ao capital estrangeiro as mais amplas garantias de 

segurança jurídica, principalmente mediante o estabelecimento de uma política 

governamental sólida e cristalina para o setor, apresentando propósitos, metas, 

prazos e tendências; 

- (2) As políticas governamentais definiriam com clareza o grau de 

interesse do país em cada tipo de produto, o tipo de empresário pretendido 

para cada projeto e a origem do capital investido, definindo até mesmo 

detalhes como estrutura técnica e econômica, tipo de motor e formas de 

crédito disponibilizadas;  

- (3) Para evitar descentralização e diversidade de critérios, uma única 

agência governamental ficaria encarregada de centralizar as decisões 

executivas para o setor;  

- (4) Seria reforçada a ênfase na preferência pelos capitais estrangeiros 

privados, em detrimento de capitais mistos ou estatais, o que incluía privatizar 

a estatal Fábrica Nacional de Motores; o objetivo geral desta medida era o de 

assegurar ao capital estrangeiro que não seria discriminado em prol do 

nacional. 

- (5) Em caso de fracasso, o Estado assumiria as perdas dos grupos 

privados. 

 

Essas políticas delineiam claramente o estabelecimento, sob a orientação 

política estatal, da divisão do trabalho na indústria automobilística que se 

implantava no Brasil, segundo a qual o fornecimento dos insumos, matérias 

primas, autopeças e componentes de menor elaboração ficavam a cargo da 

indústria nacional, ao passo que a produção dos veículos em si ficava 

integralmente a cargo das indústrias estrangeiras.  

Embora se deva admitir que, pelos obstáculos já descritos, naquele 

momento não existiam, diante do Governo Kubitschek, alternativas à 

implantação da indústria automobilística pelo capital estrangeiro, pode-se 
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questionar, à luz de experiências contemporâneas45, porque o Brasil não logrou 

aproveitar o impulso das indústrias estrangeiras com vistas a construir sua 

própria indústria automobilística nacional, questão que Juscelino em nenhum 

momento parece ter elaborado, pelo menos nesses termos.  

Em rigor, não havia, para Juscelino, nenhuma oposição entre os 

interesses da industrialização brasileira e o capital estrangeiro. Nas palavras 

de Juscelino, nada havia no capital estrangeiro que pudesse ser compreendido 

em termos de desnacionalização ou perda de soberania pelo Brasil, pelo 

contrário:  

[...] o concurso do capital e da técnica do estrangeiro nos era 
indispensável. Toda colaboração que recebêssemos e ainda 
recebermos com as cautelas adequadas deve ser considerada 
amiga. Não há capital colonizador a não ser nas colônias. Num país 
como o Brasil, o que é colonizador é a ausência de investimentos, 
ausência de emprego de capitais. Já não somos nação colonizável. 
Acreditar na possibilidade de sermos escravizados por influências do 
dinheiro estrangeiro é o mesmo que concluir pela nossa completa 
fragilidade, pela nossa anemia completa e irremediável, é ofensa à 
nossa personalidade nacional e ao nosso caráter de povo já formado 
(Kubitschek, 1962, p. 129). 

 

Com efeito, na concepção juscelinista, a nacionalização da indústria 

automobilística era considerada apenas nos termos do cumprimento dos 

índices de nacionalização dos insumos e componentes utilizados na fabricação 

dos veículos. Nessa visão, isso equivaleria à nacionalização de fato dos 

veículos, afinal estariam sendo montados em solo brasileiro, com peças quase 

que 100% produzidas por indústrias brasileiras e gerando empregos no Brasil, 

remunerando a classe trabalhadora local.  

Entretanto, pode-se argumentar contra essa concepção que aquelas 

políticas reservaram um papel subalterno à indústria nacional, precisamente 

em seu setor potencialmente mais dinâmico, na medida em que fez dela 

dependente dos padrões técnicos e produtivos adotados pelas grandes 

corporações estrangeiras, das quais passaram a depender, também, para a 

absorção de técnicas mais avançadas, dispondo, por conseguinte, de pouca 

                                                             

45  A mais emblemática representada pela Coreia do Sul, que também se industrializava nos 

anos 1950 e 60 e que conseguiu extrair das indústrias automobilísticas estrangeiras, 

majoritariamente japonesas, as bases técnicas e de capitais para construir sua própria 

indústria nacional, hoje mundialmente reconhecida. 
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capacidade autônoma de inovação. Um processo, em última instância, 

promovido e orientado pelo Governo Kubitschek que, alegando falta de 

alternativas, representava sua atuação como o cumprimento dos mais altos 

interesses nacionais. 

É significativo que, talvez um produto dessa maneira de pensar e agir, 

muito embora tenha o Brasil rapidamente se tornado um dos maiores 

produtores de veículos automotores do mundo, não tenha jamais conseguido 

desenvolver uma indústria automobilística factualmente brasileira. 

 

Em rigor, embora se tratando de fato pouco conhecido, a Ford foi a 

primeira indústria automobilística a iniciar montagem46 de automóveis no Brasil, 

inaugurando uma linha para tal em São Paulo, em maio de 1919 (Latini, 2008, 

p. 92). Essa companhia já possuía, naquela época, fábricas operacionais no 

Reino Unido, Canadá e Argentina, além é claro dos Estados Unidos. Em 1925, 

a Ford vendeu quase 25 mil carros no Brasil.  

Neste mesmo ano, em janeiro, a General Motors incorporou uma filial no 

Brasil, a Companhia Geral de Motores, montando 40 automóveis por dia a 

partir do ano seguinte. Em 1926, a também norte-americana International 

Harvester se estabeleceu em São Paulo para montar caminhões. Em 1929, a 

GM inaugurou nova linha de montagem em São Caetano do Sul (SP).  

 
Com a construção de estradas, o mercado cresce a passos largos. A 
cada ano surgem novos revendedores. E a frota de automóveis e 
caminhões que circula no país se diversifica, vendo-se de quase 
todas as marcas: Overland, Berliet, Buick, Benz, Chevrolet, Peugeot, 
Cadillac, Ford, Alfa Romeo, Isotta-Fraschini, Hispano-Suiza, Rolls-
Royce, Packard, Citröen, Opel, Pontiac, Oldsmobile, FIAT e mais 

uma dezena de outras (Id., p. 94).  

 

Nos anos 40 também veio para o Brasil a Studebaker, montadora dos 

veículos Scania, e foi criada a Fábrica Nacional de Motores – FNM -, de capital 

estatal, que produzia veículos italianos sob licença.  

                                                             

46  A montagem se diferencia da produção, este sim objetivo das políticas governamentais. Na 

prática a montagem era tão somente uma estratégia das indústrias para reduzir os custos de 

importação, pois os veículos eram importados em partes separadas e motnados em linhas de 

montagem em solo brasileiro. 
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Com efeito, entre 1956 e 1957 o GEIA aprovou dezoito projetos para 

fabricação de veículos, onze dos quais foram efetivados, com a seguinte 

participação acionária conforme a origem de seus capitais, de acordo com 

Latini (Id., p. 148): (1) nacionais, Willys Overland, Vemag, FNM; (2) mistos, 

Mercedes Benz e Simca; (3) estrangeiros, Ford, GM, International Harvester, 

Scania e Toyota. 

Com exceção da Fábrica Nacional de Motores, decididamente uma 

empresa estatal de capital integralmente nacional, da Vemag, companhia 

privada também de capital nacional, e das consideradas integralmente 

estrangeiras, a relação apresentada pelo autor mais contribui para lançar 

dúvidas sobre as dimensões de uma eventual indústria automobilística 

nacional do que para esclarecê-las.  

A Willys, apresentada como de capital nacional, era uma das mais 

importantes companhias automobilísticas norte-americanas da época. Latini 

(Id., ibidem) afirma que a filial brasileira possuía elevado grau de autonomia 

decisória frente à matriz nos Estados Unidos, mas isso não a torna uma 

empresa nacional. A Vemag produzia veículos sob licença da alemã DKW. Não 

se compreende a atribuição de empresas de capital misto à Mercedes Benz, 

alemã, ou à Simca, subsidiária francesa do grupo italiano FIAT. Um conceito 

de nacionalização pouco compreensível. 

Todavia, fato significativo foi que, no final dos anos 60, decorridos apenas 

dez anos da implantação da indústria automobilística no Brasil, sob qualquer 

critério adotado, nenhuma daquelas fábricas se encontrava fora do controle do 

capital estrangeiro. Em 1966, a norte-americana Chrysler comprou a Simca na 

França, incorporando suas atividades no Brasil. No mesmo ano, a Volkswagen 

absorveu a Vemag, encerrando as atividades da empresa. No ano seguinte, a 

Ford incorporou a Willys, ao passo que a Alfa Romeo passou a controlar a 

estatal FNM, que produzia seus veículos sob licença. Tal foi o breve destino da 

indústria automobilística que o autor pretende ter sido nacional.  

 

Em suma, o fato de a indústria automobilística ter sido privilegiada pelo 

Governo Kubitschek enquanto eixo da industrialização pretendida para o Brasil 

pode ser também atribuído à avaliação de que ela fora a principal responsável 
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pelo desenvolvimento industrial dos Estados Unidos, a sociedade que se tinha 

como modelo de industrialização e desenvolvimento do capitalismo. 

Por outro lado, existiam também teorias econômicas que justificavam 

aquela opção. Schumpeter, autor que lembramos para confirmar esse fato, cita 

o automóvel como uma das principais invenções do capitalismo em termos de 

renovação de ciclos econômicos e desenvolvimento industrial: 

 

O desenvolvimento, no sentido que lhe damos, é definido então pela 
realização de novas combinações. Esse conceito engloba os cinco 
casos seguintes: (1) Introdução de um novo bem – ou seja, um bem 
com que os consumidores ainda não estiverem familiarizados – ou 
de uma nova qualidade de um bem; (2) introdução de um novo 
método de produção [...]; (3) abertura de um novo mercado, ou seja, 
de um mercado em que o ramo particular da indústria de 
transformação do país em questão não tenha ainda entrado, quer 
esse mercado tenha existido antes, quer não; (4) conquista de uma 
nova fonte de oferta de matérias-primas ou de bens 
semimanufaturados [...]; (5) estabelecimento de uma nova 

organização de qualquer indústria [...] (Schumpeter, 1997, p. 76-77). 
 

Com efeito, verifica-se que a introdução da indústria automobilística num 

país como o Brasil dos anos 50 encaixava-se com perfeição dentro dos 

pressupostos indicados por Schumpeter, correspondendo, sem dúvidas, à 

criação de uma nova e abrangente frente de expansão capitalista. 

Por sua vez, Juscelino representou com palavras aquilo que considerava 

ser a conquista da indústria automobilística brasileira não apenas em termos 

de desenvolvimento industrial, pois, alem disso, destacou o seu significado 

político:  

Mais do que um complexo de empreendimentos particulares que 
meu governo orientou e estimulou, dando-lhe diretriz certa e firme, a 
implantação da indústria automobilística foi um ato de confiança no 
desenvolvimento de nossa terra, na capacidade de nossa gente, na 
real possibilidade [...] de traçar planos em escala compatível com a 
grandeza de nossas aspirações [...] (Kubitschek, 1962, p. 127). 

 

Enfim, como o projeto desenvolvimentista de Juscelino não era 

isolacionista, muito pelo contrário, pois trazia o capital estrangeiro para o 

Brasil, principalmente para a indústria automobilística, foi então necessário que 

seu governo tivesse desenvolvido uma política externa ativa, razão pela qual 

se deve tratar aqui, no próximo capítulo, da sua principal iniciativa nesse 

sentido, consubstanciada na Operação Pan-americana, tanto quanto abordar 
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aquele que é considerado um dos episódios mais significativos de seu 

governo, qual seja, a ruptura das negociações com o Fundo Monetário 

Internacional.  

 

 

III.III - A construção de Brasília 

Juscelino construiu Brasília, mas não foi o autor da idéia, nem tampouco 

o inventor de seu nome. Tratava-se de ideal antigo, embora jamais posto em 

prática: 

Encontrei, velha de 167 anos, a idéia de transferir para o centro a 
capital do Brasil. E encontrei prontos os estudos preliminares. Até a 
localização definitiva. Então construí Brasília. Eis por que: [...] em 
todas as Constituições foi posta em destaque: na de [18]91, na de 34 
e na de 46. E tão atual se manteve, que o próprio Congresso, que 
me deu posse, tinha em mãos o relatório final que marcava o local 
da construção. [...] Estando a providência consignada na 
Constituição de 1946, como já vigorara nas Constituições anteriores, 
e sendo dever do governo executar todos os dispositivos da Lei e da 
Constituição do Brasil, daria eu os primeiros passos para a 

construção da nova capital (Kubitschek, 1962, p. 57-58). 
 

Sem dúvidas que cumprir a Constituição afigurava-se como uma 

excelente justificativa para realizar a obra colossal ou, como diziam seus 

críticos, faraônica. Afinal, Juscelino representava-se, acima de tudo, como um 

político legalista e defensor da ordem constituída, e dificilmente se poderia 

censurar o Presidente da República por cumprir integralmente o estabelecido 

pela Constituição.  

Com efeito, foi na qualidade de candidato à Presidência da República que 

Juscelino passou a discursar a respeito da mudança da capital para o interior, 

particularmente quando, em campanha, se dirigia para seus eleitores da região 

central do país. Dizia sentir o entusiasmo da população local pelo projeto que 

não fazia, a princípio, parte de seus planos de governo. Foi num comício em 

Jataí, em Goiás, no dia 4 de abril de 1955, que Juscelino, respondendo à 

pergunta de um morador local, comprometeu-se com a transferência da capital, 

passando a defendê-la de modo decidido a partir de então. 

Ademais, todos os estudos de localização e viabilidade já haviam sido há 

muito realizados e recentemente ratificados pelo Governo Vargas, bastando 

planejar a cidade em si e executar as obras, coisa que Juscelino julgava 
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exeqüível em cinco anos de governo. Portanto, também a Brasília de Juscelino 

Kubitschek encontrou algumas de suas raízes em Getúlio Vargas. 

Mas o cumprimento da Lei não se afigurava como a única motivação de 

Juscelino para transferir a capital para uma nova cidade no Planalto Central. 

Independentemente de seu novo domicílio, talvez julgasse mais importante 

retirá-la do Rio de Janeiro. Juscelino temia para si um desfecho semelhante ao 

que havia resultado no suicídio de Vargas, “[...] líder incontestável cujo 

desaparecimento não encontra paralelo em nossa história republicana” (Id., p. 

226). Via no Rio de Janeiro uma cidade intranqüila, tomada por uma atmosfera 

golpista, potencializando um cenário de ingovernabilidade. Ainda durante a 

campanha eleitoral afirmou: “Não é possível que cinqüenta cidadãos na capital 

da República estejam a inquietar e ameaçar cinqüenta milhões de brasileiros” 

(Kubitschek apud Couto, 2001, p. 20).  

Juscelino preocupava-se mais do que tudo com a presença, na capital 

federal, de grande número de oficiais militares, muitos dos quais antagônicos a 

tudo o que o getulismo representava, e para os quais não importava que o 

presidente da República mantivesse prudente distância da política trabalhista. 

Um discurso mais inflamado de algum alto oficial com aspirações 

intervencionistas poderia a qualquer momento precipitar uma crise política que 

culminasse em sua queda. Para Juscelino, o Rio de Janeiro equivalia a um 

campo minado.  

Além de ser a capital federal o Rio de Janeiro era, então, a cidade mais 

populosa do país, concentrando grande parte dos efetivos militares e, 

enquanto metrópole costeira, particularmente da Marinha. Esta força, embora 

menos radical em sua oposição ao Governo Kubitschek do que a Aeronáutica, 

afigurava-se mais ameaçadora, posto que melhor armada e dispondo de 

efetivos mais numerosos. A este respeito, basta lembrar que foi a bordo de um 

cruzador da Marinha – o Tamandaré –, sob o comando do almirante Penna 

Botto, que se refugiaram os malogrados golpistas de novembro de 1955.  

Com efeito, a idéia de transferir a capital para o interior era, de maneira 

geral, bem vista por grande parte dos oficiais militares (Couto, 2001, p. 21). 

Para eles, significava ocupar um vasto território vazio, verdadeiro deserto 

demográfico, possibilitando maior integração entre as regiões do país e, 

principalmente, a transferência do centro nevrálgico da nação para região 
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menos vulnerável, do ponto de vista militar. Muitos políticos, principalmente 

oriundos de Minas Gerais e do Centro-Oeste, também viam a transferência 

com bons olhos. A oposição udenista, por sua vez, não fez oposição 

parlamentar sistemática ao projeto, por considerá-lo inverossímil. Para 

Juscelino, transferi-la do Rio de Janeiro significava uma possibilidade de 

exorcizar a ameaça do intervencionismo militar, governando “[...] com um pé no 

Rio e outro no Planalto Central” (Id., ibidem). 

Em rigor, já desde o século XVII que os portugueses relatavam sua 

preocupação com o que percebiam ser a excessiva concentração populacional 

e das atividades produtivas ao longo da faixa litorânea de sua colônia 

americana, em franco contraste com o vazio de seu virtualmente desconhecido 

interior (Id., p. 33).  

Por outro lado, na interpretação de Celso Furtado, a primeira 

transferência da capital brasileira, em 1763, de Salvador para o Rio de 

Janeiro47 , durante o reinado de José I, determinada pelo primeiro-ministro 

português, Marquês de Pombal, respondeu à ascensão da produção aurífera 

de Minas Gerais, em franco contraste com a decadência da produção 

açucareira nordestina (2006, p. 66), inalterando, portanto, a centralidade de um 

núcleo litorâneo na vida nacional.  

A exploração do ouro atraiu para a região intensas correntes migratórias, 

reunindo gaúchos, paulistas, fluminenses, baianos, pernambucanos, 

maranhenses e sertanejos em geral (Couto, 2001, p. 36), além, é claro, de 

imigrantes portugueses. Mais uma vez foi Furtado quem afirmou que o ciclo do 

ouro representou a primeira obra de integração produtiva entre distintas 

regiões de um país continental, na medida em que Minas Gerais passou a 

importar animais de tração, couros, alimentos, ferramentas e escravos das 

regiões vizinhas (2006, p. 121-123). Naquele período, “[...] Minas Gerais estava 

inventando o Brasil e os brasileiros, um país e um povo que até então não 

tinham conhecimento de sua própria existência” (Alencastro apud Couto, 2001, 

p. 36). 

                                                             

47  Embora se possa argumentar, do ponto de vista legal, que Salvador jamais tenha sido a 

capital do Brasil, mas sim da colônia portuguesa, uma vez que a existência de uma capital 

pressupõe soberania nacional constituída. 
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Talvez por essa razão tenha mesmo sido em Minas Gerais, no final do 

século XVIII, que pela primeira vez surgiu entre os inconfidentes mineiros, por 

razões militares, o ideal de levar a capital para o interior. Entre os planos da 

Conjuração “[...] estavam a Independência, a República e também a nova 

capital: a Vila de São João del-Rei” (Couto, 2001, p. 34), ideal que não 

pereceu, apesar da derrota daquele movimento pelos portugueses. 

Embora um homem do litoral, foi José Bonifácio, o Patriarca da 

Independência, natural de Santos (SP), quem algumas décadas mais tarde, na 

sessão da Assembléia Constituinte e Legislativa do Brasil datada de 9 de junho 

de 1823, sugeriu a construção de nova capital no interior, próxima à cidade de 

Paracatu, em Minas Gerais, nomeando-a Petrópole ou Brasília, sendo, por 

conseguinte, o inventor do nome. Alegou, para tal, “[...] questões de segurança 

e a conveniência de deslocar população ociosa das cidades marítimas e 

mercantis” (Id., p. 38). 

Couto (Id., p. 40) relata também o caso de Dom Bosco, italiano que 

afirmou ter sido, numa noite de agosto de 1883, levado por anjos a fim de 

vislumbrar riquíssima terra longínqua onde, conforme aqueles lhe disseram, 

emergiria, no prazo de três gerações, uma grande civilização, verdadeira Terra 

Prometida, farta em leite e mel. Não soube precisar sua localização, embora 

dispusesse vagamente das suas coordenadas latitudinais: aquela se localizaria 

no hemisfério sul, entre os graus 15° e 20°. Juscelino conheceu a história e 

nela viu uma predestinação, um desígnio misterioso a ser por ele cumprido. 

Brasília, por sinal, foi construída entre os paralelos 15°30‟ e 16°03‟. 

Embora por vezes caindo no esquecimento, o ideal da transferência da 

capital para o interior conquistava, ocasionalmente, importantes adeptos. Em 

1854, Francisco de Varnhagen, engenheiro, diplomata e historiador, 

considerado o pai da historiografia brasileira, publicou em Viena, na Áustria, a 

sua História Geral do Brasil, na qual, embora jamais tivesse pessoalmente 

visitado a região, fazia veemente defesa da interiorização do centro político da 

nação, alegando para isso questões militares e de soberania nacional.  

Vinte e três anos mais tarde, o próprio Varnhagen licenciou-se da chefia 

da diplomacia brasileira naquele país para liderar uma expedição rumo aos 

sertões, destinada a encontrar a localidade ideal para a capital. Localizou-a em 

região árida, embora de clima tropical amenizado pelos mais de mil metros de 
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altitude, estrategicamente posicionada sobre uma espécie de caixa d´água 

onde nascem rios que confluem para três das quatro principais bacias 

hidrográficas brasileiras: as do Tocantins-Araguaia, do Paraná e do São 

Francisco. Quinze anos depois, o governo Floriano Peixoto criou a Comissão 

Exploradora do Planalto Central, cuja expedição, liderada pelo belga Louis 

Cruls, ratificou aquela demarcação (Id., p. 45).   

Com efeito, com a proclamação da República, a Constituição de 1891 

incorporou a mudança da capital para o interior como mandamento 

constitucional, assegurando a posse da União sobre área de 14.400 

quilômetros quadrados no Planalto Central, região destinada à futura capital 

federal. Já tendo sido estabelecida, com razoável exatidão, a região destinada 

a receber a nova capital, a transferência assumia, pela primeira vez, um 

caráter legal.  

No centenário da Independência, em 7 de setembro de 1922, o então 

Presidente da República Epitácio Pessoa fez assentar a pedra fundamental da 

futura capital, embora até então nada indicasse vontade política concreta para 

a efetivação da transferência.  

Após a Revolução de 30, a Constituição de 1934 manteve o dispositivo 

de mudança da capital para o interior, mas Getúlio Vargas, que pessoalmente 

não era favorável à mudança, retirou qualquer menção a essa transferência da 

Constituição do Estado Novo, ou pediu a Francisco Campos que não a 

considerasse no texto constitucional, embora tenha lançado, em visita a 

Goiânia em 1940, a Cruzada para o Oeste, afirmando que “[...] torna-se 

imperioso localizar no centro geográfico do país poderosas forças capazes de 

irradiar e garantir a nossa expansão futura” (Id., p. 47).   

Contudo, o tema retornou, dessa vez efetivamente, por iniciativa do ex-

presidente Arthur Bernardes, então deputado federal por Minas Gerais, com a 

instauração da Assembléia Nacional Constituinte em 1946. A bancada mineira, 

liderada por Benedito Valadares, defendeu a aprovação de emenda na 

Constituição que elaboravam, mas pretendia que a nova capital fosse 

estabelecida em seu estado, preferencialmente na região do Triângulo Mineiro. 

Juscelino, então também deputado constituinte por Minas Gerais, apoiou 

aquela iniciativa. Mas a bancada de Goiás militou pelo estabelecimento da 

capital na área determinada pelas expedições de Varnhagen e Cruls, já 
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reconhecida, afinal, pela Constituição de 1891. Na votação final, essa proposta 

acabou prevalecendo sobre a mineira, por diferença de apenas cinco votos 

(Id., p. 48).  

Muito embora fosse, como aqui lembrado, contrário à idéia, foi Getúlio 

Vargas quem assinou, a 8 de junho de 1953, o decreto criador da Comissão de 

Localização da Nova Capital Federal com vistas à determinar a localização 

exata da nova capital. Esse órgão contratou uma empresa norte-americana 

com vistas à realização de um levantamento aerofotográfico do Retângulo do 

Congresso, extensa área que abrangia Goiânia e Anápolis, em Goiás, até 

Unaí, já em Minas Gerais. O estudo ficou pronto em janeiro do ano seguinte e, 

com base nele, foi determinado o novo Distrito Federal, com área de 5.850 

quilômetros quadrados (Id., p. 50-51). Em seu ponto mais alto, a quase mil e 

duzentos metros de altitude, foi fincada em 1955 uma cruz, onde dois anos 

depois seria celebrada a primeira missa de Brasília.  

Em resumo, quando Juscelino Kubitschek assumiu a Presidência da 

República, no que diz respeito à transferência da capital federal para o interior, 

já encontrou prontos tanto os dispositivos legais quanto os estudos 

preliminares de sua localização, bastando ter a disposição política para realizá-

la. Mas se a mudança da capital aparecia aos olhos de boa parte da opinião 

pública como um enorme desafio, uma exorbitância para a capacidade 

financeira de um Estado carente como o brasileiro, certamente mais complexo 

era retirá-la de onde se encontrava:  

 

Interferia em fortes interesses econômicos, tinha poderosa oposição 
política, indignava o Rio de Janeiro, desagradava a quase toda a 
imprensa e principais formadores de opinião, não empolgava a 
sociedade, envolvia gastos astronômicos num país de economia 
pequena e em crise. Parecia aventura, leviandade, despropósito. 
Megalomania, coisa de Faraó (Id., p. 66).   

 

Tratava-se, sem dúvidas, de uma difícil batalha política a ser enfrentada. 

Mas Juscelino havia acumulado grande experiência em obras públicas, pois 

tinha um estilo de governo marcadamente investidor e empresarial, não 

fazendário, conforme descreveu: “Era a técnica de deflagrar energias latentes 

que foi, é e será a minha técnica de político e administrador” (Kubitschek, 

1962, p. 26).  
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Assim foi que, na qualidade de prefeito de Belo Horizonte, em cinco anos, 

Juscelino abriu metade das ruas que a cidade possuía até então; calçou dois 

terços da área municipal pavimentada; triplicou a rede de saneamento; 

duplicou a rede de distribuição de água; e construiu a Pampulha, a um só 

tempo “[...] lago gerador de força e luz elétricas e recanto símbolo do impulso 

modernizador da atualidade brasileira” (Id., p. 25). Segundo Oscar Niemeyer, 

seu projetor, a construção da Pampulha significou “[...] o começo de Brasília” 

(Costa, 2001, p. 82).  

De maneira análoga, enquanto governador de Minas Gerais, Juscelino 

uma vez mais abriu os cofres públicos para empreender ação fundamentada 

no binômio transporte e energia (Id., p. 60). Sempre articulando a ação 

investidora do Estado com as iniciativas privadas, acreditava que  

 

Havendo energia elétrica bastante para completar a força de 
trabalho mineira e transportes para escoar os frutos desse trabalho, 
não faltaria a Minas esforço produtivo interno ou atraído de toda 
parte. A iniciativa particular, assim estimulada, tomaria seu posto na 

impulsão do progresso [...] (Kubitschek, 1962, p. 26).  
 

Sua administração completou, em cinco anos de governo, uma extensão 

de estradas cinco vezes maior do que as entregues pelo governo anterior – de 

Milton Campos, da UDN. Conseguiu, ainda, através da criação de empresas de 

economia mista como a CEMIG, triplicar a geração de energia do estado de 

Minas Gerais.  

Curiosamente, foi a própria oposição udenista que permitiu a Juscelino 

contornar, no Congresso, as resistências ao projeto de transferência da capital. 

Isso porque a UDN, num primeiro momento, em agosto de 1956, tentou 

inviabilizá-lo, forçando seu arquivamento. Mas Juscelino articulou frente 

política favorável à mudança, contando para isso, inclusive, com lideranças 

udenistas goianas que a desejavam.   

Conseguiu então o desbloqueio do projeto e o enviou para votação na 

Câmara dos Deputados, recebendo voto favorável de várias lideranças 

oposicionistas que lhe eram francamente hostis, convictas que estavam de que 

toda a operação seria irrealizável no tempo restante de seu governo e que a 

ambição desmedida de Juscelino cavaria sua própria sepultura política (Id., p. 

70). Contando com a aprovação do Legislativo, Juscelino assinou a Lei em 19 
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de setembro de 1956, criando a NOVACAP, empresa estatal destinada a 

organizar a construção da cidade.   

Duas semanas depois, no início de outubro de 1956, Juscelino partiu num 

avião rumo à região determinada para a cidade, onde já havia sido aberta uma 

pista de pouso, embora de precárias condições. Levava consigo vários dos 

principais integrantes de sua entourage, como o Ministro da Guerra, o general 

Lott, o almirante Lúcio Meira, presidente entre outros do GEIA, e Israel 

Pinheiro, presidente da NOVACAP, além de Oscar Niemeyer. Foi a primeira de 

mais de “[...] 225 viagens de avião para o canteiro de obras apenas entre 1957 

e 1958” (Id., p. 20) realizadas por Juscelino. 

Naquela ocasião, já estavam sendo erguidas as primeiras tendas para os 

pioneiros construtores de Brasília, embora sequer se soubesse com exatidão a 

fonte dos recursos para a construção. A NOVACAP organizava todo o 

processo, mas na prática, pouco construía. Era basicamente uma contratadora, 

contratando empresas privadas para executar as obras, limitando-se ao seu 

acompanhamento e fiscalização.  

Uma vez iniciadas as obras, logo surgiram as mais duras críticas contra 

seus custos. Dizia-se que esses seriam muito elevados, se não mesmo 

incalculáveis. Juscelino defendia-se, afirmando:  

 

Não é verdade que Brasília custará ao país 130 bilhões [de 
cruzeiros]. A NOVACAP construirá apenas os prédios e as demais 
obras públicas. O resto ficará a cargo da iniciativa particular. 
Reafirmo que Brasília é autofinanciável. (Kubitschek, 1962, p. 70) 

 

Já segundo Couto (2001, p. 103), o setor público planejava, 

encomendava, acompanhava e pagava, mas foi o setor privado quem de fato 

construiu a cidade, o que levanta dúvidas a respeito de terem sido seus custos 

de construção eventualmente inflacionados pelos imperativos da obtenção de 

lucro privado.  

Com efeito, a região onde se estava começando a construir Brasília era, 

até então, virtualmente inabitada, carecendo da mais primária infra-estrutura de 

transportes: não existiam aeroportos, estradas ou ferrovias. Totalmente 

desprovida de indústrias, a região também não tinha nenhuma auto-suficiência 

produtiva em materiais de construção. Portanto, a construção de uma nova 

cidade exigiu o transporte intermitente de enormes volumes de materiais como 
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cimento, tijolos e alvenarias, ferro, aço e vidro, entre outros, das regiões mais 

industrializadas, majoritariamente localizadas no triângulo entre Rio de Janeiro, 

São Paulo e Belo Horizonte. Mais racional teria sido, portanto, previamente ao 

início das obras, a construção daquela infra-estrutura de transportes. 

Mas não se agiu dessa forma. O problema do aeroporto foi rapidamente 

solucionado, pois já no início de 1957 uma pista asfaltada de três quilômetros 

de extensão garantia a segurança de pousos e decolagens. Concomitante à 

construção da cidade, foram construídas várias rodovias conectando Brasília 

aos principais centros regionais e nacionais: Goiânia, Anápolis, Belo Horizonte 

– e por extensão, Rio de Janeiro e São Paulo -, Belém e Fortaleza, através do 

sertão nordestino (Couto, 2001, p. 110-111). Projetou-se, também, uma 

estrada de ferro ligando Brasília às principais cidades goianas. A primeira 

dessas estradas, para Anápolis, só foi inaugurada em 1958, com 120 

quilômetros de extensão. Segundo Couto (Id., p. 243), em sua biografia, o 

general Ernesto Geisel afirmou que “[...] chegaram a transportar tijolos de 

avião”.     

Como havia assinado, já em 1957, lei que estabelecia o dia 21 de abril de 

1960 como a data da inauguração de Brasília e da transferência da capital, 

Juscelino queria todas as estradas prontas antes dessa data, a fim de 

inaugurá-las ainda em seu mandato. Juscelino planejou também um cruzeiro 

nacional de grandes estradas, de norte ao sul e de leste a oeste, tendo Brasília 

em seu centro, no qual caravanas rodoviárias partiriam dos quatro cantos do 

país rumo à nova capital. Foi a Caravana da Integração Nacional, que chegou 

à cidade em 2 de fevereiro de 1960, composta por carros feitos no Brasil, em 

estradas feitas ou melhoradas pelo governo (Id., p. 153). Dos 20 mil 

quilômetros de rodovias construídas pelo Governo Kubitschek, boa parte 

representam as rodovias para Brasília (Id., p. 169). 

Em rigor, para Juscelino, a questão financeira não representou um fator a 

ser seriamente considerado para a construção de Brasília. Pela sua própria 

concepção, a ―deflagração de energias latentes‖ mais do que compensaria os 

gastos necessários, independentemente da sua magnitude. Importava que 

Juscelino pensava ser a transferência da capital um feito histórico para o país: 

“O que estamos agora fazendo é consolidar a nação que os bandeirantes 

conquistaram” (Kubitschek, 1962, p. 74). Significava, portanto, uma prova da 
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capacidade realizadora do povo brasileiro, quase uma segunda independência, 

afirmação do Brasil para dentro e para fora cujo valor seria incalculável em 

termos monetários.   

Neste sentido, Juscelino se manifestava da maneira mais clara:  

 

Politicamente, Brasília significa a instalação do governo federal no 
coração mesmo da nacionalidade, permitindo aos homens de Estado 
uma visão mais ampla do Brasil como um todo e a solução dos 
problemas nacionais com independência, serenidade e paz interior. 
[...] Na primeira História do Brasil que se escreveu, a de Frei Vicente 
de Salvador, nos primórdios do século XVII, já observava o seu autor 
que a colonização se fazia como a de caranguejos, agarrados ao 
litoral. Euclides da Cunha acrescentava profeticamente, no limiar do 
século XX, que o drama político e sociológico do Brasil continuaria a 
ser a separação, com disparidade de estilos de vida, entre o litoral e 
o interior, como se fôssemos duas nações dentro de uma nação. 
Deste Planalto Central, desta solidão que em breve se transformará 
em cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma 
vez sobre o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada, com fé 
inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino 
(Kubitschek apud Couto, 2001, p. 93-94).  

 

Ou, ainda:  

Segundo dados oficiais da NOVACAP, até setembro de 1961 a 
construção de Brasília havia custado ao país cerca de sessenta 
bilhões de cruzeiros. Os investimentos foram, assim, em média, a 
contar de 1956, da ordem de dez bilhões de cruzeiros por ano. É 
demasiado – pergunto – considerando-se que até o fim de janeiro de 
1962 foram vendidos quase 28 bilhões de cruzeiros de lotes de 
terrenos na nova capital e que restam lotes a vender, estimados em 
trinta bilhões de cruzeiros, e mais dez bilhões empregados em 
serviços de luz, força, água, esgotos e telefones, que são 
recuperáveis? [...] Nosso país já não é terra para se assustar com 
empreendimentos que exijam a inversão de algumas dezenas, ou 
mesmo, umas centenas de bilhões de cruzeiros. [...] Brasília aí está 
– e é uma obra digna da grandeza da terra que estamos construindo 
para nossos filhos (Kubitschek, 1962, p. 109-110). 

 

Apesar das afirmações de Juscelino, segundo Couto (2001, p. 242, 247), 

a construção da cidade teve a marca do improviso, os recursos tendo sido 

retirados de onde fosse possível: empréstimos estrangeiros, créditos de 

fornecedores, emissão em grande escala de moeda, entre outros. Até mesmo 

a Previdência Social foi utilizada, desviando-se recursos da seguridade social 

para as obras. Também os institutos de previdência colaboraram, construindo 

várias quadras de apartamentos. Ainda hoje se desconhece ao certo quanto 

custou a nova capital, até mesmo pela flagrante dificuldade de adequado 
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acompanhamento burocrático em região então erma, o que dava margem a 

todo tipo de fraudes, superfaturamento, corrupção e custos inflados (Id., p. 

246). 

De qualquer forma, do ponto de vista político, a transferência da capital 

para o interior correspondeu aos objetivos do Governo Kubitschek, 

contribuindo, sem dúvidas, para uma relativa descentralização da vida política 

e produtiva nacional, assim como para a ocupação do interior brasileiro. A 

região Centro-Oeste como um todo, então praticamente inabitada, alcançou 

mais de catorze milhões de habitantes segundo o Censo realizado em 2010, 

embora ainda possua grandes espaços vazios. A ocupação da região 

possibilitou, também, a partir dos anos 70, a descoberta produtiva do cerrado, 

região até então considerada árida e desértica, e que hoje representa a 

principal área agro-pecuária do país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

Capítulo IV 

As relações exteriores do Governo Kubitschek 

 

IV.I  - A Operação Pan-Americana 

 

a) Antecedentes 

A julgar pelos documentos de divulgação oficiais do Governo Kubitschek 

(1959, p. 143), a Operação Pan-Americana consistiu num “[...] movimento de 

reformulação das relações continentais, lançado pelo Presidente Juscelino 

Kubitschek em sua carta ao Presidente Eisenhower, em 28 de maio de 1958”. 

É significativo que se tenha tratado de iniciativa de exclusiva 

responsabilidade do governo brasileiro, inspirada por Augusto Frederico 

Schmidt, poeta modernista e empresário atuante em vários ramos48. Schmidt já 

havia se destacado como assessor de Juscelino durante a campanha eleitoral 

de 1955, intermediando sua aproximação com burgueses nacionais e 

estrangeiros com vistas à obtenção de financiamento para a campanha, além 

de apaziguar inquietações decorrentes do apoio dos comunistas à sua 

candidatura. 

Com efeito, na primeira semana de junho de 1958 o governo norte-

americano respondeu positivamente à iniciativa brasileira, dando início aos 

contatos oficiais. Em 9 de agosto de 1958, Juscelino dirigiu-se aos governos 

das demais nações do continente americano a fim de apresentar seus pontos 

de vista a respeito da natureza, das características, dos objetivos e do 

funcionamento da Operação. O eixo da proposta partia do ideal de que “[...] a 

luta pela democracia no Hemisfério se confunde com a luta contra o 

subdesenvolvimento econômico” (Id., p. 111). 

Naquela mesma ocasião, o secretário de Estado norte-americano John 

Foster Dulles visitava Brasília, então em construção, firmando com o governo 

                                                             

48  Entre outros, Schmidt presidiu a Orquima, filial de uma mineradora estrangeira, 

especializada na exploração, beneficiamento e exportação de areias monazíticas. 

Posteriormente foi um dos sócios fundadores da rede de supermercados Disco. 
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brasileiro a Declaração de Brasília, que consagrava a aceitação norte-

americana do princípio de que se impunha uma ação conjunta dos governos do 

continente a fim de reforçar seus laços de solidariedade e combater o 

subdesenvolvimento (Id., p. 154). Porém, segundo William (2005, p. 237), os 

reais objetivos de Foster Dulles eram outros: frear a repercussão da iniciativa 

do Governo Kubitschek, que na interpretação dos norte-americanos desviava o 

foco dos governos latino-americanos do que consideravam ser efetivamente 

importante, o combate ao comunismo. 

Em rigor, o Governo Kubitschek apresentou sua iniciativa como uma 

legítima expressão dos interesses dos povos e dos governos latino-

americanos, representando-se apenas como o veículo através do qual 

determinado conjunto de demandas e preocupações de âmbito continental 

podia se expressar: 

 

A Operação Pan-Americana [...] atendendo a um sentimento difuso e 
informulado, mas dominante em toda a América Latina [...] é um 
movimento extremamente fecundo e rico em conseqüências no 
campo da ação política, econômica e cultural [...] a prova mais 
convincente da [sua] vitalidade encontra-se [...] na resistência que 
lhe têm oposto, de boa ou má fé, certas pessoas e grupos (1959, p. 
151-152). 

 

Na prática, tratava-se de ganhar o apoio político dos demais governos da 

América Latina para a preocupação fundamental de seu governo, qual seja, 

obter o mais amplo apoio dos governos e dos capitais estrangeiros – entenda-

se, dos países capitalistas avançados – para a promoção do desenvolvimento 

industrial brasileiro. Elaborar uma proposta de abrangência continental 

transformava uma questão do seu governo e de sua visão de mundo num 

movimento mais amplo.  

Contudo, a reação dos demais governos latino-americanos não foi, a 

princípio, das mais entusiasmadas. Segundo a imprensa oficial (Id., p. 156), 

surgiram resistências de primeira hora à Operação, por diversas razões: 

incompreensão de seus verdadeiros objetivos; receio de que se tratava de 

manobra diplomática brasileira a fim de ganhar prestígio internacional sob 

pretexto de consolidar o pan-americanismo; suspeita de se tratar de um 

conchavo entre Brasil e Estados Unidos, sem a garantia de qualquer resultado 

econômico concreto; temor de que os países participantes fossem obrigados a 
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tomar medidas internas de repressão ao comunismo sem obter em troca 

substanciais vantagens materiais; temor de que a Operação aprofundasse a 

hegemonia norte-americana no continente; temor de que os norte-americanos 

solenemente a rejeitassem; temor de que a Operação pudesse eclipsar a 

Organização dos Estados Americanos (OEA); por fim, frieza e indiferença pela 

proposta, fruto da iniciativa de um país que, embora latino, não compartilhava 

com os demais as raízes hispânicas. 

O Governo Kubitschek empreendeu grandes esforços a fim de dirimir 

essas reservas, demonstrando o caráter multilateral da proposta e a 

necessidade de consenso entre todas as vinte e uma repúblicas para adotá-la. 

A própria reação do Governo Eisenhower, que não obstaculizou a iniciativa, 

contribuiu para seu sucesso, ao menos num primeiro momento.  

Por outro lado, críticos e opositores internos do governo apontaram as 

propostas da OPA como indícios das alegadas simpatias do Governo 

Kubitschek com a causa comunista. Isso porque, na apresentação da proposta, 

o delegado brasileiro Augusto Frederico Schmidt afirmou que a União Soviética 

suplantaria os Estados Unidos antes de 1980, caso fossem mantidas as 

tendências de expansão industrial verificadas naquele momento. Por outro 

lado, afirmou que se os mercados ocidentais – especialmente a 

Commonwealth britânica e o recém-criado Mercado Comum Europeu – 

mantivessem fechadas as portas às exportações brasileiras, o Brasil se veria 

obrigado a buscar mercados não convencionais a fim de impedir sua 

estagnação (Id., p. 174-175). 

 

Com efeito, na apresentação da OPA, a orientação do Governo 

Kubitschek concentrou-se na identificação do que considerava serem os 

problemas econômicos comuns aos países latino-americanos, indicando 

algumas soluções: (1) Estudo e adoção de medidas que favorecessem a 

aplicação do capital privado dos países industrializados nas áreas 

subdesenvolvidas; (2) aumento do volume e facilitação das condições dos 

empréstimos das entidades internacionais de crédito público e criação, no 

plano interamericano, de órgãos de financiamento; (3) estudo e execução de 

outras medidas que fortalecessem as economias internas, principalmente pelo 

combate à inflação e pelo estímulo à poupança e às inversões; (4) estudo e 
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execução de medidas que permitissem ordenar equitativamente o mercado de 

produtos básicos; (5) estudo de medidas coletivas que fizessem frente aos 

problemas suscitados pela formação de grandes blocos econômicos externos, 

tais como o Mercado Comum Europeu, além de estudos e medidas 

conducentes ao estabelecimento de mercados regionais latino-americanos; e 

(6) ampliação e diversificação dos problemas de assistência técnica, com 

utilização de todos os recursos disponíveis nesse campo. 

Em seu conjunto, eram propostas que remontavam ao Memorando de 9 

de agosto de 1957, elaborado pelo governo brasileiro com o objetivo de 

determinar o déficit de recursos a ser coberto para assegurar o 

desenvolvimento latino-americano. O documento elaborava diagnóstico dos 

obstáculos ao desenvolvimento produtivo do Brasil, inserindo o país numa 

visão mais ampla que compreendesse toda a América Latina: 

 

A capacidade de importar é o fator crítico por excelência para os 
países latino-americanos […] no longo prazo, [ela] é determinada 
pela capacidade de exportar, já que não é previsível que nenhum 
país receba indefinidamente um influxo líquido contínuo e importante 
de capitais estrangeiros por períodos dilatados. Em última análise, 
são as exportações que limitam a capacidade de importar bens e 
serviços e de transferir dividendos e juros (Id., p. 194-195). 

 

A esse respeito, o diagnóstico do Governo Kubitschek apontava como os 

dois principais problemas comuns às nações latino-americanas: (1) O volume 

físico das exportações, considerado insuficiente; e (2) as variações exageradas 

dos preços de seus principais produtos primários de exportação, apresentando 

tendência de longo prazo à deterioração, exigindo ações corretivas de caráter 

internacional. 

É evidente que, em termos de ações internacionais, o Governo 

Kubitschek pensava nos Estados Unidos, que absorviam então a maior parte 

das exportações latino-americanas, representando, no caso do café, 60% do 

consumo mundial. A posição do governo brasileiro defendia que, sendo os 

Estados Unidos um país rico, então com renda per capita dez vezes superior à 

brasileira, variações dos preços dos produtos primários não lhe causariam 

qualquer distúrbio significativo, embora criassem graves problemas para os 

países subdesenvolvidos: 
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A queda de preços do café entre 1955-1957 e a presente data 
representou a perda anual de 200 milhões de dólares, apenas para o 
Brasil – praticamente o necessário para pagar, em 5 ou 6 anos, todo 
o desembolso bruto para a execução integral do Plano de Metas (Id., 

p. 197). 
 

Propunha-se então o estabelecimento de cotas de importação norte-

americanas para os produtos de exportação latino-americanos. 

Foi baseado fundamentalmente nessas propostas que o Governo 

Kubitschek desenvolveu a proposta da OPA, buscando soluções consideradas 

econômicas para os problemas do desenvolvimento industrial brasileiro e 

latino-americano, embora tendo em vista problemas políticos fundamentais.  

 

 

b) O conteúdo doutrinário da Operação Pan-americana 

O documento oficial do Governo Kubitschek sobre a Operação apontava 

como objetivos principais da Operação Pan-Americana (Id., p. 144-151):  

 

1 – Operar uma política pela qual os Estados Unidos venham a dar 
maior importância aos problemas desta parte do continente – 
considerados no quadro geral da defesa da causa do Ocidente – 
intensificando seu programa de cooperação econômica com os 
países latino-americanos, concedendo-lhe, na medida do possível, 
um tratamento prioritário, e favorecendo maior participação da 
América Latina na elaboração das decisões relativas à política geral 

do Ocidente [...]; 

 
2 – Fortalecimento da unidade continental em todos os campos [...]; 

 
3 – Aceitação geral [...] da premissa de que a luta conjunta contra o 
subdesenvolvimento econômico na América Latina constitui um 
verdadeiro imperativo da estratégia global das Nações Ocidentais 
em sua defesa contra a infiltração de ideologias alheias à formação 
política, econômica e cultural do continente, visto que a existência de 
populações em baixo nível de vida em vastas áreas do Hemisfério 
lhes enfraquece a resistência à propaganda de tais idéias nocivas, 
diminui a confiança no sistema democrático e torna a América Latina 
um elo fraco na aliança ocidental; 

 
4 – Formulação e execução [...] de um plano de ação conjugada [...] 
para o desenvolvimento harmônico das economias do Hemisfério. 
Tal plano deverá contemplar, não somente a intensificação da 
cooperação e assistência técnica e financeira dos Estados Unidos 
em relação à América Latina [...] mas [também] aumentar e 
racionalizar a cooperação econômica entre os países latino-
americanos [...]. O objetivo final [...] deve ser a aprovação e 
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execução de um plano ou programa de desenvolvimento das 

Américas, de caráter multilateral e de larga envergadura [...]; 

 
5 – Associação, na medida do possível, e sem quebra da estrutura 
do sistema interamericano, de países extracontinentais no esforço 
de desenvolvimento das Américas. A Operação [...] não foi 
concebida com vistas à instituição de um bloco econômico ou 
sistema fechado, agressivo e competitivo, embora não possamos 
perder de vista a possibilidade de que os blocos econômicos 
regionais, como a Commonwealth britânica ou a Comunidade 
Econômica Européia [...] e a sua associação com territórios 
ultramarinos, possam vir a oferecer perigo para a expansão 

comercial da América Latina; 

 
6 – No campo propriamente político, o objetivo [...] deverá ser a mais 
perfeita integração da América Latina no esforço ocidental para 
garantir a paz. Tal integração não deveria [...] chegar ao extremo de 
uma identificação com a política exterior anglo-americana [...]. 
Deveria buscar uma ação conjunta no interesse da paz, preservando 
sua autonomia e defendendo as normas gerais do sistema 
interamericano, principalmente no que diz respeito à ação 
conciliatória e à plena utilização dos meios de solução pacífica das 
controvérsias internacionais [...]. A constituição de um forte e coeso 
grupo afro-asiático torna necessária uma revisão da política latino-
americana nas Nações Unidas, no sentido de uma unidade maior e 

uma compreensão mais perfeita dos interesses comuns [...]; 

 
7 – No campo das relações culturais [...] os países da América Latina 
continuam mais ligados diretamente à Europa e à América [do Norte] 
do que entre si. Cumpre aumentar, mediante uma intensa política de 
intercâmbio cultural, a compreensão entre as nações latinas da 

América; 

 
8 – Fortalecimento e dinamização da Organização dos Estados 
Americanos [...] propugnando medidas que conduzam à utilização 
plena de todos os recursos da nossa Organização regional, cuja 
anatomia é invejável, mas cuja fisiologia se tem ressentido cada vez 
mais dos vícios de um conformismo burocrático, sobretudo no 
atinente às medidas eficazes de cooperação econômica [...]. 
Alteração do sistema de contribuições [...] de forma a aliviar o ônus 
que pesa sobre a maioria dos países que são obrigados ao 
pagamento de suas cotas em dólares [...]. A maioria dos membros 
encontra reais dificuldades para satisfazer ao pagamento das 
contribuições [...] enquanto os Estados Unidos, além de suas 
possibilidades financeiras incomparavelmente maiores, efetuam 
seus pagamentos em moeda nacional [...]. Poderia ser proposta uma 
fórmula que comportasse o pagamento da maior parte possível das 
contribuições nas moedas dos países membros, ou uma revisão do 

critério que preside à fixação da parte que cabe a cada país. 

 

Destaca-se com clareza a preocupação do Governo Kubitschek com a 

concorrência no comércio internacional dos produtos primários dos estados 
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asiáticos e africanos que vinham se tornando politicamente independentes 

após a Segunda Guerra Mundial49. Inquietavam-no particularmente as reservas 

de mercado promovidas pela Commonwealth britânica e pelo Mercado Comum 

Europeu aos produtos primários de suas ex-colônias com vistas a garantir o 

abastecimento dos produtos primários necessários às suas indústrias. Tratava-

se também de manter alguma forma de controle político, ainda que indireto, 

sobre as colônias que se emancipavam.  

É significativo poder observar que a posição de Juscelino, sem dúvidas, 

indica o elevado grau de subdesenvolvimento produtivo do Brasil nos anos 50, 

pois apesar de politicamente independente a mais de um século, o país 

permanecia periférico e primário-exportador, vulnerável à competição de 

nações de status colonial.  

 

Em rigor, o que a OPA pretendia era fazer com que os Estados Unidos 

priorizassem suas relações com a América Latina em vários planos – 

financeiro, comercial, técnico e político -, cabendo aos países latino-

americanos, por sua vez, promover sua integração não só para facilitar a 

cooperação norte-americana como também para estabelecer posições 

internacionais comuns. Estava implícita a idéia de que o surgimento de duas 

potências de dimensões continentais disputando a hegemonia mundial, os 

Estados Unidos e a União Soviética, exigia a integração latino-americana com 

vistas a reunir os recursos territoriais, naturais, demográficos e produtivos que 

a capacitassem a se fazer presente, com alguma significância, nas relações 

internacionais. 

Em resumo, a proposta brasileira para o grupo de trabalho da OPA 

consistia em: (1) Levantamento das necessidades reais de capital dos países 

latino-americanos, preferencialmente discriminadas por setores; e (2) 

levantamento das suas necessidades de importação, discriminadas em 

equipamentos, matérias primas, insumos, bens de consumo e alimentos. 

O processo deveria ser dinâmico, considerando também os efeitos 

prováveis da própria expansão produtiva pretendida, tendo em vista várias 

                                                             

49  Em 1960, eram independentes apenas nove dos cinquenta e oito Estados hoje independentes 

no continente africano. 
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taxas de crescimento possíveis, num prazo razoável, que se aconselhava 

fosse de cinco anos (Id., p. 177). No fundo, havia a pretensão de fazer da OPA 

um verdadeiro Plano de Metas em escala continental que caracterizasse um 

“[...] programa global de prazo suficientemente longo” (Id., p. 184). 

Mas o Governo Kubitschek, talvez já se precavendo das resistências que 

viria a encontrar, criticava a visão norte-americana neste tocante:  

 

O governo norte-americano, infelizmente, tem demonstrado, em 
particular nos últimos anos, certa dificuldade para compreender a 
diferença entre „eficiência global de um programa‟ e eficiência de 
projetos individuais [...]. Não existe a menor dúvida que a eficiência 
total de um programa razoavelmente bem feito é demonstravelmente 
superior à soma das eficiências individuais dos diversos projetos (Id., 

p. 185). 
 

A OPA visava à capitalização dos países latino-americanos em quatro 

frentes (Id., p. 178-179), objetivando um financiamento não-inflacionário de seu 

desenvolvimento: (1) Esforço interno de austeridade com vistas à formação de 

poupança, em capitais públicos e privados; (2) complemento à poupança 

interna, normalmente baixa, pelo recebimento de investimento estrangeiro 

direto; (3) recebimento de empréstimos ou créditos públicos internacionais; e 

(4) auxílio direto dos países desenvolvidos.  

Contudo, a preferência de Juscelino quanto à forma de financiamento 

desejada era externalizada em termos claros: 

 

A obtenção de capitais privados estrangeiros é importante, mas [...] 
dificilmente decisiva para o desenvolvimento econômico, mesmo dos 
países da América Latina, pois: (1) geram posteriormente lucros e 
dividendos remetidos às matrizes em moeda forte; (2) nadam de 
acordo com a corrente: chegam em momentos de prosperidade, vão 
embora nas crises, justamente quando são mais necessários; (3) 
apresentam tendência ao comportamento monopolista, pois 
procuram garantir os mercados para si e detém meios financeiros e 
tecnológicos para tal; (4) são concorrentes demasiadamente fortes 
ou desagradáveis para os industriais nacionais [...]. Deve-se encarar 
com sobriedade a questão dos capitais estrangeiros. Estes são úteis, 
sobretudo como estimulantes, difusores de tecnologia e veículos de 
educação gerencial para as próprias empresas nacionais, mas não 
representam a cura de todos os males [...]. A complementação da 
poupança interna e, em geral, a obtenção de recursos em moeda 
estrangeira por via de créditos e empréstimos de fontes públicas [...] 
deverá constituir, provavelmente, o mais importante instrumento de 
um programa interamericano de desenvolvimento econômico (Id., p. 

181-183).  
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Mas a proposta da OPA admitia eventuais falhas nos mecanismos 

propostos:   

Há casos em que [...] não se pode esperar muito de nenhuma das 
formas „econômicas‟ de formação de capitais: poupança interna, 
recebimento de capitais privados e obtenção de créditos e 
empréstimos no estrangeiro. Se esta observação fosse feita ao 
tempo da Primeira Guerra Mundial – ou mesmo há 20 anos – a 
resposta óbvia seria a de que os países que não tivessem uma 
solução “econômica” deveriam necessariamente aceitar de boa 
vontade a sua própria pobreza. Esta resposta deixou de ser óbvia 
depois de que os Estados Unidos despenderam cerca de 30 bilhões 
[de dólares] líquidos em auxílios econômicos aos países mais 
diretamente afetados pela Segunda Guerra Mundial. O “Plano 
Marshall” representou a sistematização de operações internacionais 
de ajuda econômica, que antes haviam sido levadas a cabo 
esporadicamente. Esta sistematização resultou em duas 
conseqüências de princípio muito importantes: (1) a primeira foi uma 
exceção manifesta ao “espírito de Bretton Woods”, ou seja, ao 
liberalismo ingênuo que levou os responsáveis pela política 
econômica do fim da Guerra a crerem que, entregue a si mesmo, o 
sistema capitalista internacional se reconstituiria espontânea e 
rapidamente de acordo com os padrões anteriores a 1914 e que, daí 
por diante, a ordem natural das coisas levaria em todas as partes a 
um progresso contínuo e satisfatório; (2) a segunda […] foi que, 
havendo compreendido que nem sempre a evolução econômica 
espontânea do sistema internacional leva necessariamente ao 
estado de coisas ideal, os Estados Unidos aceitaram a 
responsabilidade e o custo de corrigir as tendências negativas da 
economia das áreas politicamente mais importantes – sobretudo da 
Europa Ocidental (Id., p. 186-187). 

 

A formulação da política externa do Governo Kubitschek ganhava, com 

isso, contornos explícitos de um Plano Marshall latino-americano, o que não 

deixa de ser uma crítica ou talvez indiferença em relação aos princípios do 

livre-mercado, embora não necessariamente fundamentada em razões 

ideológicas, mas sim pragmáticas, pelo que Juscelino percebia como a 

incapacidade do livre-mercado de proporcionar os resultados econômicos 

desejados.  

Analogamente às suas formulações para o desenvolvimento industrial 

brasileiro, a proposta do Governo Kubitschek para as relações internacionais 

com vistas ao desenvolvimento industrial latino-americano fundamentava-se no 

que considerava ser o planejamento econômico em escala continental, em 

outras palavras, um comando político da ordem capitalista internacional 

favorável ao desenvolvimento industrial da periferia latino-americana. 
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Para o êxito da proposta da OPA, ou seja, para a execução de um Plano 

de Metas de escala continental ou, como queria Juscelino, um Plano Marshall 

latino-americano, exigia-se uma autoridade capaz de operar como coordenador 

e alocador de recursos em escala continental, poder que, por força de seus 

recursos políticos, industriais, financeiros e militares, só poderia ser dos 

Estados Unidos. Sem a ação decidida dos norte-americanos, a OPA não 

passaria de uma carta de boas intenções.  

 

 

c) A posição dos Estados Unidos em relação à Operação Pan-

americana 

O governo dos Estados Unidos não se opôs abertamente à Operação, 

respondendo com notória rapidez à carta de Juscelino. Após os contatos 

iniciais, determinou-se que o primeiro grupo de trabalho - a Comissão dos 

Vinte e Um chanceleres de Estado das Américas – seria instalado no início de 

1959 em Washington, aproveitando a presença das delegações de todos os 

países latino-americanos por ocasião da XIII reunião da Assembléia Geral das 

Nações Unidas, realizada em Nova York em fins de 1958.  

Com efeito, já na segunda sessão da Comissão, o representante norte-

americano na OPA – o secretário de Estado para assuntos econômicos, 

Douglas Dillon – pronunciou discurso no qual estabeleceu os princípios gerais 

da posição do Governo Eisenhower a respeito. Levadas em consideração as 

enormes discrepâncias de poder entre os países envolvidos, isso significava, 

na prática, a determinação dos rumos que seriam dados aos trabalhos e o que 

poderia, afinal, ser esperado de seus resultados:  

 
Reunimo-nos aqui para examinar toda a linha de problemas 
econômicos enfrentados pelos países americanos com um objetivo 
em mente: o de atingir economias sólidas, estáveis e em expansão 
na América Latina [...]. Os Estados Unidos estão preparados para 
colaborar plenamente num esforço combinado para alcançar esta 
meta. O êxito dependerá da atenção que dedicarmos a três pontos 
principais: (1) como poderemos incrementar o fluxo de capitais para 
projetos sólidos de desenvolvimento da América Latina?; (2) como 
poderemos acelerar nossas atividades conjuntas no campo da 
cooperação técnica […]?; e (3) como poderemos melhorar e 
expandir o comércio internacional, do qual depende […] o bem-estar 
de todas as nossas economias? 
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[…] Existe uma proposta no sentido de estabelecimento de uma 
nova instituição de crédito que concentraria todos os seus esforços 
no fomento do desenvolvimento da América Latina. [...] 
Concordamos [em] levar a cabo negociações e de preparar um 
projeto de estatutos para a instituição. […] Contudo, os empréstimos 
de caráter público, quaisquer que sejam nossos esforços, jamais 
poderão substituir a iniciativa e o capital privado. […] Durante os 
últimos três anos, o fluxo de nossos capitais privados […] para a 
América latina alcançou uma média de mais de 600 milhões de 
dólares por ano. Contudo, parece claro que ainda falta muito a 
realizar para que o capital estrangeiro privado preste o máximo de 
sua colaboração [...]. É necessário remover os obstáculos que 
impedem a entrada de capitais privados nos países desejosos de 
atrair inversões. É necessário criar novos incentivos […]. A remoção 
desses obstáculos é da alçada dos países latino-americanos. O que 
se requer é a manutenção de um ambiente de hospitalidade no qual 

a empresa privada possa operar com confiança.  
De acordo com as leis dos Estados Unidos, se um governo 
estrangeiro concede uma redução especial de impostos a fim de 
atrair o investidor norte-americano, esse investidor deve pagar ao 
governo dos Estados Unidos o valor da bonificação concedida pelo 
governo estrangeiro. Estamos procurando corrigir essa situação a 
fim de que as isenções de impostos concedidas para atrair as 

inversões no exterior possam guardar todo o seu efeito. 
De pouca utilidade seria proporcionar maiores quantidades de capital 
para fins de fomento considerando a dissipação desse mesmo 
capital em decorrência da veloz marcha da inflação. A inflação 
malgasta os recursos econômicos e conduz a sérias dificuldades na 
balança de pagamento […]. Por outra parte destrói os estímulos para 
a economia e constitui, portanto, inimigo mortal do desenvolvimento 

econômico. 
Durante o último ano as pressões inflacionárias foram uma das 
causas dos agudos problemas que, em matéria de balanças de 
pagamento, encaram muitos dos países da América Latina. Em 
cooperação com o Fundo Monetário Internacional, os Estados 
Unidos ajudaram vários países latino-americanos a resolver esses 
problemas. A função específica [do FMI] é ajudar aos governos 
membros a fazer frente a problemas transitórios na balança de 
pagamentos mediante empréstimos de estabilização e 

assessoramento técnico. 
[…] Temos que aumentar progressivamente as oportunidades para o 
comércio internacional, tanto entre nós como com o resto do mundo 

livre.  
Como as economias dos países latino-americanos dependem em 
grande parte das exportações de determinados produtos primários, 
qualquer queda repentina de preço desses produtos no mercado 
mundial pode causar sérios transtornos a essas economias. Os 
Estados Unidos reconhecem a importância desse problema […]. 
Estamos dispostos a participar do estudo dos problemas relativos 
aos produtos que criam essas dificuldades para ver quais as 
soluções que poderão ser encontradas. [...] Isto [...] não significa 
tenhamos modificado nosso modo de pensar sobre o caráter de 
impraticabilidade que cerca os programas rígidos de estabilização de 
preços.  
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Apoiamos […] o Mercado Comum Europeu e a proposta zona 
européia de comércio livre, ao mesmo tempo em que nos 
esforçamos em assegurar que os interesses dos países não 
compreendidos neles, inclusive os da América Latina, ficassem 
devidamente protegidos. Prestamos também nosso apoio ao 
estabelecimento de uma zona de comércio livre na América Central 
[…]. Se as propostas no sentido do estabelecimento de mercados 
regionais na América Latina oferecem possibilidades de introduzir 
benefícios econômicos verdadeiros para os países diretamente 
interessados, e que […] beneficiarão também o desenvolvimento do 
comércio internacional, os Estados Unidos as considerarão 
cuidadosamente em relação à sua política e seus acordos 
comerciais. Estamos também preparados […] para colaborar com os 
países latino-americanos interessados em aprovar acordos que 

conduzam a uma integração econômica […]. 
Atravessamos hoje uma época que encerra um grande perigo para 
nosso sistema de vida. É também época que nos oferece uma 
grande oportunidade para provar que nosso sistema de liberdade 
democrática pode render grandes benefícios materiais e espirituais 
ao indivíduo (Id., p. 47-59). 

 

Essas eram, resumidamente, as principais idéias dos norte-americanos a 

respeito do encaminhamento que deveria ser dado à OPA.  

 

Logo a princípio os norte-americanos deixavam claro que, na sua 

perspectiva, a promoção do desenvolvimento latino-americano deveria ser 

levada a cabo pelos capitais privados, para os quais deveriam ser criadas as 

melhores condições possíveis, já caracterizando uma significativa divergência 

com o ideal de orientação estatal do capitalismo do Governo Kubitschek. 

Mas é surpreendente constatar que o governo norte-americano exigia 

ressarcimento dos benefícios concedidos por governos estrangeiros à 

implantação de unidades de empresas norte-americanas em seus territórios, 

caracterizando uma explícita política governamental de protecionismo à sua 

indústria nacional. Isso significa dizer que os norte-americanos combatiam a 

proteção industrial pelo Estado em sua área de influência latino-americana, 

enquanto internamente a praticavam eles próprios. 

A posição do governo norte-americano enfatizava o problema da inflação 

para rejeitar a tese do planejamento estatal como via para o desenvolvimento 

industrial latino-americano, financiado por empréstimos internacionais e 

transferências líquidas de renda. Alegava-se que sem um combate prévio à 

inflação, o incremento de capitais teria seu poder de compra corroído, sem 
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surtir o efeito desejado. Os norte-americanos deixavam implícita a idéia de que 

uma industrialização comandada pelos capitais privados não causaria inflação, 

pois haveria maior eficiência de alocação dos recursos, possibilitando a 

expansão produtiva.  

Além disso, deixaram muito clara sua rejeição ao que consideravam ser 

programas rígidos de estabilização de preços no comércio internacional, 

refutando a priori a possibilidade de estabelecer qualquer auxílio ou 

mecanismo capaz de estabilizar a renda auferida pelas exportações primárias 

latino-americanas.  

A proposta norte-americana explicitava: (1) A preferência por uma 

industrialização fundamentada no investimento estrangeiro direto, 

preferencialmente norte-americano; (2) a prioridade ao combate à inflação; e 

(3) sua pouca disposição no que diz respeito ao financiamento público da 

industrialização latino-americana.  

Em resumo, à exceção da proposta de criação de um banco internacional 

voltado especificamente para a América Latina, os norte-americanos 

rejeitaram, sistematicamente, todos os pressupostos da OPA. Com isso, 

demonstraram uma divergência fundamental com a proposta do Governo 

Kubitschek: pretendiam para a América Latina um modelo de desenvolvimento 

capitalista a cargo da livre iniciativa privada, preferencialmente norte-

americana, contrário a tudo que implicasse na sua orientação e coordenação 

pelo Estado. Em outras palavras, uma espécie de “pré-neoliberalismo”. 

Ideal que seria reforçado pelo discurso do representante suplente dos 

Estados Unidos naquela mesma Comissão (Id., p. 81-84): 

 
Quero expressar, de maneira bastante clara […] para evitar qualquer 
possibilidade de mal entendido [...]: o governo dos Estados Unidos 
apóia a iniciativa brasileira e [...] a tem apoiado desde o início. 
Compartilhamos dos mesmos desejos de todas as Repúblicas irmãs 
de cooperar de todos os modos possíveis para acelerar o ritmo do 
crescimento e do desenvolvimento econômico. Creio que muitos dos 
presentes sabem que os Estados Unidos não tiveram em sua 
história planos para um período determinado, seja este de três, de 
cinco ou de dez anos. Reconhecemos que outros países possam 
encontrar em tal medida um meio conveniente para por ordem […], 
fixar prioridades e para mobilizar as forças que contribuem para o 
desenvolvimento econômico. Por certo, não temos objeção a que um 
governo trace planos para seu próprio desenvolvimento […]. Temos 
certas dúvidas […] sobre se um plano internacional de 
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desenvolvimento econômico poderia ser posto em prática no 
presente e […] gostaria de mencionar duas razões para isso: uma é 
que os diferentes países do Hemisfério possuem níveis distintos de 
produtividade e de renda per capita, além de enfrentarem problemas 
diferentes – extremamente diferentes. Sugiro que quando se 
formulem esses planos os problemas possam sem melhor 
considerados antes sob o ponto de vista nacional que sob o 
internacional. A segunda dificuldade […] é que há um número 
demasiado de variáveis na equação. Não quero dizer […] que os 
objetivos do Dr. Schmidt sejam demasiado elevados; em verdade 
talvez não sejam o suficiente. Quero dizer, para terminar […] que o 
governo dos Estados Unidos jamais fraquejou em sua intenção de 
ser, não somente um bom vizinho, mas, também, um vizinho que 
percebe os problemas da família americana e que deseja fazer tudo 
que esteja a seu alcance para ser tão útil e construtivo quando seja 

possível. 

 

Em suma, apesar das belas palavras, os Estados Unidos não 

demonstraram a vontade política esperada pela proposta brasileira a fim de 

planejar e executar o Plano Marshall latino-americano que Juscelino e Schmidt 

desejavam, nem nada que se assemelhasse a isso.  

Por outro lado, os norte-americanos não seguiram os princípios do livre-

mercado, nem tampouco insistiram no comando político do capitalismo por 

iniciativas privadas quando se tratou de reconstruir rapidamente a Europa 

Ocidental sob sua hegemonia. Tampouco prescindiam da orientação estatal na 

proteção de sua indústria, anulando por lei benefícios às suas empresas para 

implantarem-se em outros países. Portanto, ficava claro que os Estados 

Unidos lançavam mão de um discurso ideológico em suas relações latino-

americanas cujos pressupostos não aplicavam ao seus próprios interesses.  

 

Em rigor, como resultado concreto, a OPA obteve dos norte-americanos 

apenas a criação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

concretizando o desejo dos líderes latino-americanos de dispor de um banco 

de financiamento ao desenvolvimento industrial exclusivo para o continente, 

embora os norte-americanos tenham imposto, ao contrário do desejado por 

Juscelino, um regime de capitalização daquele banco fundamentado 

exclusivamente no dólar.  

Ainda segundo o documento oficial do Governo Kubitschek sobre a OPA, 

ela teve o mérito de conscientizar a opinião pública norte-americana para o 

estado de pobreza e subdesenvolvimento em que se encontrava a América 
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Latina, lançando o tema nas eleições presidenciais norte-americanas de 1960. 

Contudo, é necessário ressaltar que, para esse resultado, sem dúvida mais 

significativa foi a vitória da Revolução Cubana em de janeiro de 1959 e seu 

posterior alinhamento com a União Soviética, fato que motivou, concretamente, 

uma resposta do Governo Kennedy ao desafio proposto pela OPA: a Aliança 

para o Progresso50.  

Com efeito, não há dúvidas de que foi no plano das relações exteriores 

que o Governo Kubitschek esteve mais longe de alcançar os objetivos políticos 

pretendidos, fato que não surpreende, pois não dependia nesse caso de suas 

próprias forças.  

De fato, Juscelino depositava muita confiança e grandes expectativas nas 

relações que seu governo pudesse estabelecer com os Estados Unidos:   

 

Não estamos em desacordo em nenhum ponto essencial com a 
nação norte-americana, embora muitas coisas precisem ser 
discutidas e ainda não se tenha fixado, a meu ver, com a 
compreensão necessária, a atenção dos Estados Unidos [...] na 
circunstância de sermos um país em marcha rápida para um grande 
destino, e não apenas um país do futuro. O problema da paz social 
do Brasil é problema de desenvolvimento, e não é justo nem 
razoável que não encontrem as duas nações fórmulas de aumentar 
os limites de uma colaboração que dará fecundos resultados comuns 

(Kubitschek, 1962, p. 185). 
 

Também Limoeiro (1976, p. 139) aponta para a mesma direção:  

 

A política desenvolvimentista não contraria os interesses 
americanos; ao contrário, encontra com eles identificação profunda. 
Não há da parte dela nenhum receio, nem ressentimento, nem 
oposição quanto aos Estados Unidos. O que ela pretende é a 
cooperação desta grande nação. 

 

                                                             

50  Tratou-se de um programa lançado pelo Governo Kennedy em 13 de março de 1961, e 

referendado, com a exceção de Cuba, pela reunião da OEA em Punta del Este, Uruguai, em 

agosto do mesmo ano. A proposta da Aliança envolvia investimentos na América Latina da 

ordem de US$ 20 bilhões, durante dez anos, financiados majoritariamente por capitais privados 

norte-americanos. Seu ideário tinha muitos pontos em comum com a OPA, explicitando 

intenção de afastar a influência comunista sobre o continente e ressaltando o que considerava 

serem as liberdades do homem e das instituições políticas ocidentais. Foi encerrada pelo 

Governo Nixon em 1969. Seu conteúdo programático pode ser encontrado em A Aliança para 

o Progresso (1962), coordenado por John C. Dreier. 
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Mas Juscelino teve claramente frustradas as suas expectativas. O apoio 

do governo norte-americano à sua iniciativa de industrialização do Brasil foi 

nulo, em nada semelhante ao amplo auxílio, político, financeiro e comercial, 

concedido aos europeus ocidentais após a Segunda Guerra Mundial. Da parte 

dos Estados Unidos, tratava-se de estratégias geopolíticas muito distintas para 

a Europa Ocidental e a América Latina, no contexto da contenção global ao 

comunismo, na qual não cabia à última a perspectiva do desenvolvimento a 

convite que coube à primeira (Medeiros e Serrano in Fiori (Org.), 1999, p. 

133)51.  

Também no que diz respeito aos capitais privados a participação das 

transnacionais norte-americanas ficou aquém do esperado por Juscelino, muito 

embora, ao contrário do postulado por Benevides (1976, p. 237), tenham sido 

os capitais estrangeiros majoritários a ingressar no Brasil naquele período,  

representando 43,5% do total do investimento direto estrangeiro, chegando a 

57 e 67% em 1957 e 1958, anos das maiores inversões na indústria 

automobilística (Caputo, 2007, p. 56-57).  

Contudo, é necessário considerar que, pelo menos no caso daquela 

indústria, os norte-americanos decidiram investir no Brasil na última hora, 

temendo perder consumidores para os produtos das companhias de origem 

européia. Além disso, em muitos setores como a construção naval e a 

siderurgia, os capitais privados norte-americanos não forneceram nenhuma 

contribuição ao esforço industrializador brasileiro. 

Em suma, era legítima a afirmação de Juscelino quando, terminado seu 

mandato presidencial, expressou sua decepção:  

 

Não foi fácil realizar a obra que levamos a efeito. O auxílio de fora foi 
escasso – excetuada a colaboração de algumas empresas privadas. 
Enfrentamos ainda a indiferença norte-americana. A nação pioneira, 
que tanto admiramos, nem sempre, através de seus agentes oficiais, 
aceitou com simpatia que avançássemos o sinal que detém os 
pobres no estado de pobreza. O esforço despendido – salvo com 

                                                             

51  “[...] podemos caracterizar como “desenvolvimento a convite” a estratégia americana de não 

apenas permitir, como também em vários casos promover deliberadamente o desenvolvimento 

econômico dos países aliados nas regiões de maior importância estatrégica para o conflito com 

a URSS.” 
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reduzidas ajudas – foi todo ele de brasileiros, de nós próprios 

(Kubitschek, 1962, p. 212). 
 

O governo dos Estados Unidos não tinha qualquer intenção de conferir ao 

Brasil tratamento ou facilidades especiais à sua industrialização. Para os norte-

americanos, bastava que o país, tal qual todas as demais nações sob sua 

influência, cerrasse fileiras no combate à subversão comunista e se 

mantivesse vinculado à ordem monetária internacional centrada no dólar, 

gerenciada, por sua vez, pelos organismos internacionais criados em Bretton 

Woods. 

Por essa razão, no que dizia respeito às condições externas necessárias 

ao êxito do desenvolvimentismo, não era com o governo norte-americano que 

o Governo Kubitschek tinha que se entender, mas sim com seus órgãos 

financeiros como o Eximbank e o Fundo Monetário Internacional (FMI), embora 

esse último não pertencesse explicitamente aos Estados Unidos. 

 

 

IV.II - A ruptura com o FMI 

Logo no início de seu governo, Juscelino Kubitschek teve que administrar 

um ciclo descendente dos preços internacionais do café. A queda teve início 

em 1957 e foi agravada pelo declínio no volume físico exportado pelo Brasil 

naquele ano, devido à quebra da safra provocada por estiagem no Centro-Sul 

brasileiro no final de 1956 e início de 1957 (Badaró, 1996, p. 266).  

Por isso, a renda auferida com as exportações dos grãos, que havia 

totalizado um montante recorde ligeiramente superior a um bilhão de dólares 

em 1956, declinou a partir do ano seguinte até cair abaixo de 700 milhões em 

1958, patamar no qual se manteria pelos dez anos seguintes. Somente em 

1973 o Brasil voltaria a obter quantia superior a um bilhão de dólares no 

comércio internacional do café52. 

Devido a esse cenário, a partir do biênio 1957-1958 o Governo 

Kubitschek enfrentou crescentes problemas de financiamento, contrastando 

com a intensa expansão dos investimentos demandada para a execução do 

                                                             

52  Dados do IPEA: http://www.ipeadata.gov.br/ - acessado em 24.02.2012. 

http://www.ipeadata.gov.br/
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Plano de Metas e e o início da construção de Brasília. Era premente, portanto, 

assegurar a disponibilidade de divisas estrangeiras que correspondessem ao 

nível exigido de gastos públicos, privados e de importações, ou toda a obra 

política pretendida por Juscelino estaria em risco. 

Por outro lado, a inflação, que havia sido contida em níveis razoáveis até 

1957, acelerou vigorosamente após 195853, fato muito explorado pela oposição 

udenista no Congresso, tal qual pelos setores mais antagônicos ao getulismo 

na imprensa.  

Em resumo, esse era o contexto quando Juscelino deu ordens a José 

Maria Alkmim, então ministro da Fazenda, para negociar com o Fundo 

Monetário Internacional a liberação antecipada da parcela de crédito a que o 

Brasil tinha direito junto aquele órgão. De um lado, grande escassez de divisas 

estrangeiras, e de outro, marcada escalada inflacionária. 

Com efeito, o valor total do empréstimo almejado pelo governo brasileiro 

totalizava 300 milhões de dólares, dos quais apenas 37,5 milhões seriam 

fornecidos pelo FMI. Outros 200 milhões seriam desembolsados pelo 

Eximbank e por bancos privados norte-americanos, e o restante por bancos e 

governos europeus (Ribeiro, 2006, p. 116). Embora tivesse posição minoritária 

no empréstimo, era necessário ter a aprovação do FMI, pois ele funcionava 

como uma espécie de avalista internacional das políticas macroeconômicas de 

um país, dando sinal verde para a participação das outras instituições. 

Num primeiro momento, o FMI concordou com a liberação dos recursos, 

mas exigiu em troca o cumprimento das costumeiras exigências monetaristas 

de saneamento fiscal. Em depoimento (Id., p. 111-118), Juscelino afirmou ter, a 

princípio, consentido em cumpri-las, autorizando Alkmim a assinar uma carta-

compromisso neste sentido.  

Mas Alkmim se encontrava em situação frágil dentro do governo pois, 

embora amigo íntimo de Juscelino desde a juventude, suas relações vinham se 

deteriorando. A tensa relação entre Alkmim e Augusto Frederico Schmidt – o 

idealizador da OPA, a quem Alkmim percebia como antinacionalista – havia se 

                                                             

53  As taxas de inflação durante o Governo Kubitschek – segundo o Índice Geral de Preços, 

IGP-DI - foram: 1956: 24,55%; 1957: 6,96%; 1958: 24,39%; 1959: 39,43%; 1960: 30,47%; 

1961: 47,78%. Dados do IPEA: http://www.ipeadata.gov.br/ - acessado em 24.02.2012. 

http://www.ipeadata.gov.br/
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transformado em hostilidade aberta a partir de princípios de 1958. Schmidt 

vinha tentando convencer Juscelino a demitir Alkmim, enquanto o último 

retaliava criando, no ministério da Fazenda, obstáculos burocráticos às 

exportações de areias monazíticas da empresa transnacional presidida por 

Schmidt. Ademais, Juscelino se ressentia de certas medidas de Alkmim que, 

preocupado com a escalada inflacionária, freqüentemente negava a liberação 

de novos recursos à NOVACAP, colocando em risco o cronograma da 

construção de Brasília (Badaró, 1996, p. 268-269). 

 

De fato, Alkmim cumpriu as ordens de Juscelino, negociando com o FMI e 

assinando uma carta compromisso com aquele órgão. Entretanto, imaginando 

encontrar-se prestes a ser demitido pelo presidente, coisa que, tudo indica, 

jamais aconteceria54, Alkmim julgou mais apropriado adiar para seu sucessor 

no ministério a aplicação das medidas acordadas. Essa decisão desagradou 

ao FMI, fato que deu início aos desentendimentos. 

Em resposta, o FMI enviou ao Rio de Janeiro uma missão considerada 

técnica para negociar o cumprimento das exigências com Roberto Campos e 

Lucas Lopes, dois integrantes da equipe econômica do governo, por sinal os 

mais alinhados com ideais liberais e monetaristas. Lucas Lopes, por sinal, já 

vinha sendo apontado pela imprensa como o provável sucessor de Alkmim na 

Fazenda, fato que logo em seguida se concretizou. Lopes e Campos 

contavam, até então, com total autonomia para negociar com o FMI, pois 

Juscelino até aquele momento concebia a questão como um problema tão 

somente técnico. 

Entendidos com os técnicos do FMI e contando com seu apoio, Lopes e 

Campos elaboraram o Plano de Estabilização Monetária – PEM -, destinado ao 

controle da inflação e rigorosamente alinhado com as políticas defendidas pelo 

órgão (Ribeiro, 2006, p. 112). A proposta pressupunha convencer o presidente 

Juscelino Kubitschek de que a obtenção de novos empréstimos junto aos 

organismos internacionais teria sua liberação, por certo, condicionada ao 

combate à inflação. 

                                                             

54   Segundo Badaró (1996, p. 270), foi o próprio Alkmim quem, em junho de 1958, pediu 

exoneração do cargo, expressando seu desejo em disputar as eleições legislativas. 
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O PEM pretendia atacar o que considerava ser o problema inflacionário 

em quatro frentes (Benevides, 1979, p. 221): (1) Limitação da oferta de crédito; 

(2) equilíbrio orçamentário nas finanças públicas, mediante elevação de 

impostos sobre renda e consumo; (3) restrição dos aumentos salariais e do 

salário mínimo; e (4) controle cambial e monetário para restringir importações e 

facilitar exportações. 

 

Em rigor, claro estava para Juscelino que a aplicação dessas medidas 

antagonizava o próprio espírito de seu governo, ou seja, a proposta de 

desenvolvimento industrial acelerado. Se fosse aplicado, o PEM inviabilizaria 

os grandes investimentos previstos no Plano de Metas, muito menos permitiria 

construir Brasília. Seria imposto um intenso constrangimento monetário à 

indústria e ao comércio, impedindo a expansão dos empregos formais e da 

renda dos trabalhadores empregados. Em suma, para Juscelino, a execução 

do PEM significaria “[...] abandonar as metas e renunciar, concretamente, às 

proposições desenvolvimentistas de 50 anos em 5” (Id., p. 222).  

O caráter monetarista das políticas propostas pelo PEM resultaria em 

elevação substancial do custo de vida sem reposição salarial, fato que poderia 

abalar o relacionamento entre governo e a classe trabalhadora, que era 

considerado estabilizado. Sem dúvidas que antagonizaria também o PTB, 

ligado aos sindicatos, ameaçando as próprias bases de sustentação 

parlamentar do governo. E também os militares que não faziam oposição ao 

governo poderiam se inquietar, pois vinham se beneficiando da importação de 

equipamentos e bens de capital destinados à produção nacional de 

armamentos. Assim, não surpreende que o PEM não tenha agregado apoio de 

nenhum grupo ou partido político da base de suporte do governo (Id., p. 221).  

 

Com efeito, foi no segundo semestre de 1958, enquanto a crise cambial 

se aprofundava e a mídia acirrava sua campanha contra o que apontava ser a 

condução inflacionária das políticas econômicas do governo (Badaró, 1996, p. 

267), que Juscelino tomou a iniciativa de lançar a Operação Pan-americana, à 

qual dedicamos um item, já por si um fato indicativo de que o presidente estava 

em busca de fontes alternativas de obtenção de recursos no exterior. 
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Nesse ínterim, o FMI passou a exigir novas mudanças que significavam 

uma alteração ainda mais radical nas políticas do governo. As principais 

medidas eram: (1) A abertura do mercado brasileiro a investimentos privados 

na área do petróleo, ou seja, a quebra do monopólio estatal; (2) a liberação das 

tarifas de serviços públicos, principalmente de energia elétrica, então fixadas 

pelo governo, pois o FMI argumentava que essa medida afastava 

investimentos estrangeiros no setor; e (3) uma política de liberação cambial 

total, ou seja, um regime de câmbio livre para todas as importações, 

desconsiderando-se as prioridades da industrialização (Latini, 2007, p. 127-

128).   

Mas isso ainda não era tudo. O FMI passou a exigir também o fim dos 

subsídios à importação de petróleo e derivados, trigo, papel e fertilizantes, que 

passariam então a chegar ao consumidor final a preços de mercado. O órgão 

alegava que, com estas medidas, haveria a abertura do mercado de capitais 

nacional ao investimento estrangeiro, reequilibrando as contas nacionais e 

fazendo com que o governo não necessitasse mais contrair empréstimos 

externos.  

Diante do recrudescimento das posições do organismo, Juscelino decidiu 

intervir pessoalmente nas negociações, deixando clara a sua recusa em 

interromper o regime de câmbio especial para a gasolina e o trigo, pois a 

elevação de seus preços traria reflexos imediatos no custo de vida da 

população:  

Os quatro itens que substanciavam as exigências do Fundo 
constituíam, sem qualquer dúvida, a súmula de um programa, tendo 
como objetivo a aniquilação do Brasil. Pretendia-se paralisar o país – 
cuja extensão territorial é imensa – tornando proibitivo o uso da 
gasolina. E para que serviriam, então, os milhares de quilômetros de 
estrada que o governo, com enorme sacrifício, vinha construindo? 
Se o Brasil já era um arquipélago econômico, com numerosos mas 
isolados núcleos de germinação de riquezas, ver-se-ia – caso o 
consumo da gasolina fosse tornado proibitivo – devolvido, de 
repente, aos ominosos tempos do regime colonial, quando até a 
existência de pequenas oficinas mecânicas era proibida, a fim de 
que não fizessem concorrência aos artigos produzidos no exterior. 
Dissipar-se-ia, como por encanto, o sonho da nascente 
industrialização, que era um motivo de orgulho nacional (Kubitschek 
apud Ribeiro, 2006, p. 116-117). 

 

Faz-se necessário constatar que a interrupção do regime especial de 

importações daqueles dois produtos de suma importância contrariava, no curto 
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prazo, o principal objetivo declarado pelo FMI para a aplicação daquelas 

políticas, qual seja, o controle da inflação, uma vez que a liberação de suas 

importações a preços de mercado elevariam os preços de dois componentes 

substanciais no consumo da população: transporte e alimentação. 

Estava assim criado o impasse, pois se de um lado o FMI exigia o 

saneamento das contas externas do país a fim de liberar o empréstimo, de 

outro o Governo Kubitschek pedia o próprio empréstimo para saneá-las. A 

partir desse momento, Juscelino não mais considerou as negociações com o 

FMI como um problema técnico, mas sim como um problema de ordem 

política, assumindo seu comando direto: 

 

O Fundo Monetário, porém, preocupava-se tão somente com as 
medidas restritivas que impunha, sem querer saber se, com o 
atendimento delas, o país resvalaria para uma crise maior e bem 
mais complexa, que seria um processo de crescente tensão social. 
Apesar disso, todas as nações se curvaram às exigências do Fundo. 
E isso porque se estabelecera, nos círculos financeiros 
internacionais, que o enquadramento de um país às normas daquele 
órgão assegurava-lhe, de saída, acesso livre às fontes de crédito no 
exterior e às grandes agências de financiamento. Competia ao FMI, 
portanto, dar certificado de bom comportamento às nações que 
necessitassem de auxílio do exterior para resolver seus problemas 
internos (Id., p. 114). 

 

Juscelino afirmava que Argentina, Bolívia e Chile haviam naquela mesma 

época se submetido às exigências do FMI em troca de empréstimos 

internacionais e, apesar disso, encontravam-se à beira da bancarrota, já que 

seus principais produtos primários de exportação – trigo, estanho e cobre, 

respectivamente – vinham sendo vendidos a preços vis no comércio 

internacional.  

Na interpretação de Juscelino, o quadro era claro. Se de um lado os 

organismos financeiros internacionais impunham aos países subdesenvolvidos 

duras medidas de austeridade com vistas a combater os efeitos das crises 

cambiais recorrentes a que eram submetidos, de outro recusavam-se a 

combater as próprias causas daquelas crises, quais sejam, a pronunciada 

tendência à depreciação dos preços internacionais de seus produtos de 

exportação. Tratava-se, portanto, de medidas inócuas, pois tentavam remediar 

os efeitos sem eliminar as causas.  
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Juscelino acreditava que o FMI não tomava essas decisões por si só, mas 

respondia a algum tipo de acordo entre as principais potências mundiais com o 

objetivo de conservar as nações subdesenvolvidas como simples fornecedoras 

de produtos primários a preços módicos, estabelecidos por grupos financeiros 

internacionais, daí decorrendo a imposição das medidas de austeridade e a 

interrupção do crédito externo para as nações que não se submetessem às 

suas políticas.  

Como resultado, se impunha a conclusão de que “[...] o comportamento 

[do FMI] obedecia a um esquema secreto, tendo por objetivo conservar as 

nações subdesenvolvidas da América Latina sempre subdesenvolvidas” (Id., p. 

115): 

Ao iniciar-se o mês de junho, essa era a opção que teria de fazer, 
sem perda de tempo. Submissão que significaria retrocesso ao 
estágio de evolução em que havíamos estado antes da guerra; ou 
rebeldia que iria importar na alienação de qualquer crédito externo, 
mas ofereceria uma possibilidade – caso eu me mostrasse 
suficientemente determinado – de prosseguir na rota do 
desenvolvimento […]. Decidi romper com o Fundo e prosseguir, sem 
qualquer auxílio exterior, no meu programa de desenvolvimento. [...] 
se houvesse me submetido às imposições do Fundo [...] teria que 
abrir mão do Programa de Metas; deixaria o povo passando fome; 
não construiria Brasília; nem realizaria a industrialização do país (Id., 

p. 115, 117). 
 

No dia 17 de junho de 1959, Juscelino tornou público o rompimento das 

negociações com o FMI, recusando-se a aplicar o PEM e dando continuidade 

aos seus planos de governo, embora sem poder mais contar com créditos 

externos. Grande e espontânea aglomeração popular tomou o entorno do 

Palácio do Catete a fim de manifestar sua solidariedade ao presidente, 

incluindo lideranças como o comunista Luís Carlos Prestes. Juscelino 

aproveitou a ocasião para expor as razões de sua decisão (Id., p. 118). 

 

Com tudo o que a ruptura das negociações com o FMI possa suscitar em 

termos ideológicos, é necessário admitir que, apesar da sensibilidade política 

do tema e da ousadia de Juscelino em romper as negociações com um dos 

principais organismos da ordem monetária internacional sob comando norte-

americano, num momento particularmente tenso da Guerra Fria, poucos meses 

após a Revolução Cubana, sua decisão não teve a “[...] conotação ideológica 
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[pretendida por] alguns setores de 'esquerda'” (Benevides, 1979, p. 222), qual 

seja, a de rejeição ou afastamento, por parte de Juscelino, da ordem capitalista 

internacional comandada pelos Estados Unidos.  

Tratou-se de uma decisão política determinada pelo pragmatismo, 

decorrente da percepção, por Juscelino, da total incompatibilidade entre os 

objetivos do FMI e a própria razão de existência do governo. A ruptura das 

negociações com o FMI e a recusa em executar o PEM levaram Juscelino a 

demitir Roberto Campos, presidente do BNDE, e Lucas Lopes, ministro da 

Fazenda, embora o segundo já se encontrasse afastado por razões médicas. 

Para seus lugares foram indicados, respectivamente, Lucio Meira e Sebastião 

Paes de Almeida, afastados dos ideais liberais e monetaristas. 

 

Os fatores inflacionários [...] estavam todos vinculados a interesses 
de determinados grupos. As alternativas à inflação: diminuição do 
ritmo do desenvolvimento, estabilização dos preços e salários 
através da redução dos salários reais (o que levaria ao desemprego 
ou repressão policial dos movimentos reivindicatórios), redução nos 
empréstimos ao setor privado etc., não eram viáveis, pois não 
interessavam nem ao Executivo (comprometido prioritariamente com 
o desenvolvimento acelerado), nem aos grupos que o sustentavam 
(Id., p. 235). 

 

O desenvolvimento industrial acelerado e a mudança da capital para o 

Planalto Central eram as prioridades absolutas do governo e, na medida em 

que as políticas apresentadas pelo FMI para o combate à inflação as 

antagonizavam, Juscelino não hesitou em descumprir o acordado com o 

organismo.  

Muito embora tenha afirmado, em entrevista, que sua oposição às 

exigências do FMI teve início apenas quando percebeu que sua execução 

incidiria na elevação do custo de vida da população, parece pouco factível que 

Juscelino pudesse aplicar quaisquer das medidas exigidas e, ao mesmo 

tempo, lograr êxito no cumprimento de suas metas desenvolvimentistas.  

Essa afirmação não significa concluir que o Governo Kubitschek não 

tivesse nenhuma preocupação com o que considerava ser o problema 

inflacionário. Tentou, à sua maneira nada ortodoxa, buscar soluções que 

compatibilizassem a execução de grandes investimentos públicos com 

medidas de austeridade nos gastos públicos, embora rejeitando com 

segurança a rigidez das políticas exigidas pelo FMI. Como exemplo, apenas 
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quinze dias após sua posse, Juscelino dirigiu-se à nação com as seguintes 

palavras: 

Todas as dificuldades do povo, com efeito, se resumem nesta 
palavra terrível e nesta realidade devoradora: a inflação. A inflação 
determina a alta dos preços e a penúria do povo, o que significa 
desordem em toda a situação econômica do país e sacrifícios já 
insuportáveis para a classe média e a classe operária. E é neste 
terreno, é pelo combate incessante e intransigente contra as causas 
e os efeitos da inflação, que temos de começar. [...] O problema 
fundamental do governo é enfrentar a gravidade da crise 
inflacionária (Kubitschek apud Limoeiro, 1978, p. 213). 

 

O combate à inflação assumia, portanto, um papel importante no que diz 

respeito à manutenção da estabilidade nas relações com a classe 

trabalhadora. De fato, também se pode reconhecer que os enormes encargos 

financeiros demandados para a concretização de seus planos de governo 

exigiam um grande esforço de austeridade e saneamento das contas 

nacionais, ou pelo menos o estabelecimento de prioridades claras. Mas para 

Juscelino, de nada adiantaria manter estáveis os preços sem a expansão da 

oferta de empregos à classe trabalhadora, nem tampouco combater a inflação 

às custas do congelamento de salários. 

Por essas razões, o Governo Kubitschek estabeleceu um rígido controle 

dos gastos públicos e do crédito, canalizando-os seletivamente para as áreas 

consideradas estritamente prioritárias, descartando ou adiando os gastos que 

poderiam ser compensados com aumentos de produtividade. Pelo lado da 

arrecadação, executou uma reforma aduaneira, além de uma revisão geral nas 

tarifas industriais em vigor (Limoeiro, 1978, p. 216). Também privilegiou formas 

de financiamento dos seus planos desenvolvimentistas consideradas não 

inflacionárias, como a entrada dos capitais estrangeiros, que não envolve, a 

princípio, elevação dos gastos públicos nem emissão de moeda.  

Essa pode ser a explicação para a utilização em larga escala da Instrução 

113 da SUMOC, apesar das evidentes restrições expressas por Juscelino ao 

desenvolvimento industrial fundamentado na entrada dos capitais estrangeiros, 

conforme apresentadas pelo conteúdo programático da OPA. O Governo 

Kubitschek promoveu, sem dúvidas, a entrada em larga escala do capital 

estrangeiro no Brasil, mas em momento algum abriu mão da orientação estatal 

sobre o desenvolvimento industrial e do capitalismo no Brasil.  
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A concepção da inflação apresentada por Juscelino opunha-se, em seus 

próprios fundamentos, à abordagem monetarista dos liberais, considerando 

“[...] a emissão de papel-moeda [...] apenas o último elo de uma cadeia do 

processo inflacionário” (Id., p. 214). O ideal de Juscelino rejeitava a tese 

segundo a qual a inflação era um problema causado pela manipulação 

monetária, atribuindo-lhe causas mais profundas, decorrentes do próprio 

subdesenvolvimento.  

Por conceber esse último como um estado de equilíbrio ou estabilidade – 

mas uma estabilidade desagradável que a ação desenvolvimentista busca 

romper -, o Governo Kubitschek se opôs às políticas que buscavam a 

estabilidade monetária em primeiro lugar. Sua perspectiva, portanto, “[...] é 

sempre a de colocar [...] a aceitação do desenvolvimento, ainda que com 

instabilidade” (Id., p. 215). Portanto, em seu governo, existiu combate à 

inflação, mas esse sempre se submeteu à política desenvolvimentista, sendo 

mesmo uma parte daquela.  

De fato, e à guisa de conclusão, Juscelino levou a cabo o Plano de Metas 

e a transferência da capital para Brasília, embora sem obter nenhum apoio do 

governo dos Estados Unidos e tendo que superar a explícita oposição do FMI à 

industrialização do Brasil. Com justiça, não foi outra a razão pela qual uma vez 

declarou:   

[...] enfrentamos com decisão as pressões do Fundo Monetário 
Internacional que, após o meu governo, foi alertado por alguns dos 
seus mais ilustres colaboradores para a circunstância de que a 
nossa resistência tinha sido exatamente o preço do nosso 

desenvolvimento (Kubitschek, 1962, p. 218). 

 

Com efeito, palavras de um raro líder na nossa história que não temeu 

enfrentar poderosos interesses estrangeiros quando julgou necessário fazê-lo 

para preservar o que considerava serem os próprios fundamentos da nossa 

soberania nacional.  
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IV.III – A Instrução 113 da SUMOC e o capital estrangeiro  

De acordo com o que estamos propondo, a industrialização brasileira 

promovida durante os cinco anos de Governo Kubitschek teve como suas duas 

principais características o aumento da participação governamental nos 

investimentos e a entrada do capital estrangeiro privado, concentrado em 

alguns setores (Tavares apud Caputo, 2007, p. 10), fatos que sinalizam para o 

exercício de decidido comando político do capitalismo pelo Estado, embora em 

benefício da iniciativa privada nacional e estrangeira. 

Para este resultado contribuiu sobremaneira a execução da Instrução 113 

da SUMOC55 que, muito embora tenha sido instaurada em janeiro de 1955 pelo 

breve governo Café Filho, encontrou seu locus privilegiado num período 

posterior. Segundo Eugenio Gudin, ideólogo liberal e seu principal idealizador, 

a Instrução tinha o objetivo declarado de estimular os investimentos 

estrangeiros diretos no Brasil, concedendo a esses liberdade de entrada e de 

saída, no contexto de um crescimento industrial lento e gradual que se daria 

―sob as forças do livre-mercado‖ (Caputo, 2007, p. 17). 

A indústria de transformação foi a que recebeu o maior impacto daquela 

Instrução em decorrência do esforço empreendido pelo Governo Kubitschek 

em seu desenvolvimento. Para isso contribuiu a conjuntura internacional, num 

momento em que a recuperação produtiva da Europa Ocidental acirrou a 

competição por posições no exterior entre as nações capitalistas avançadas e 

suas indústrias, que se transformavam em transnacionais. A Instrução 113 

suscitou intenso debate entre posições políticas distintas, opondo, grosso 

modo, liberais que lhe eram favoráveis e nacionalistas – ditos de inspiração 

conservadora ou progressista - que nela viam mácula à soberania nacional.  

Não foi obra exclusiva da Instrução a entrada do capital estrangeiro no 

Brasil. O governo Vargas, embora representado como nacionalista, não excluía 

a participação do capital estrangeiro no desenvolvimento industrial do Brasil 

                                                             

55  A SUMOC – Superintendência da Moeda e do Crédito -, foi criada em 2 de fevereiro de 

1945, pelo governo Vargas, subordinava-se ao Ministério da Fazenda e objetivava os controles 

cambial, monetário e creditício no país e a organização futura do Banco Central do Brasil 

(Caputo, 2007, p. 26), exercendo suas funções.   
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(Id., p. 23). Ilustra este fato o último evento público do presidente Vargas, a 12 

de agosto de 1954, apenas alguns dias antes de sua morte: a inauguração de 

uma unidade da siderúrgica alemã Mannesmann, em Minas Gerais – ao lado 

do então governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek (Silva, 1978, p. 

251).     

De fato, também Vargas criou incentivos para a entrada do capital 

estrangeiro, que considerava essencial para o desenvolvimento industrial. Data 

de janeiro de 1953 a Lei 1.807, que concedia benefícios aos investimentos 

estrangeiros que se dirigissem às regiões menos desenvolvidas ou com 

condições climáticas desfavoráveis, assim como à prestação de serviços de 

utilidade pública nos setores de energia, comunicações e transportes (Caputo, 

2007, p. 31).  

Vargas não era contrário ao capital estrangeiro, embora se preocupasse 

com seu controle sobre setores considerados estratégicos para a soberania e a 

segurança do país. Por isso, promulgou em 1934 os códigos das Minas e das 

Águas, acompanhando as Constituições de 1934 e 1937 que estabeleciam 

restrições à participação do capital estrangeiro em serviços públicos, porém 

sem impor nenhum tipo de limite a sua atuação na indústria de transformação. 

Por isso, foi coerente com seus princípios de governo a política de criação, 

entre outros, do BNDE, da Petrobras e da Eletrobras, estabelecendo um banco 

estatal de fomento ao desenvolvimento da indústria, o monopólio estatal sobre 

a produção de petróleo e as bases de uma política energética nacional.  

Se já havia, contudo, uma política prévia de aproximação entre o Estado 

brasileiro e o capital estrangeiro, a Instrução 113 por certo eliminou as reservas 

que se fazia à sua presença. Pode ser por isso considerada “[...] o marco 

institucional que orientou a economia brasileira para a sua internacionalização, 

acenando para o capital estrangeiro um ambiente amigável e favorável à sua 

entrada no país” (Id., p. 35).  

O texto da Instrução se dividia em duas partes. Na primeira, estabelecia 

as condições segundo as quais seria permitida a importação sem cobertura 

cambial, por parte de investidores estrangeiros, de máquinas e equipamentos 
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em categorias de importação consideradas essenciais56. No caso de unidades 

de produção já existentes, a empresa estrangeira ganharia participação 

societária na empresa local na qual investiu que, por sua vez, estaria livre de 

remeter ao exterior os recursos equivalentes ao valor dos investimentos 

recebidos.  

Na segunda parte, o texto abria a possibilidade de licenciamento da 

importação, por parte de empresas brasileiras, de equipamentos financiados 

no exterior, desde que estivessem também estes classificados nas três 

primeiras categorias de importações, e se as prestações anuais dos 

pagamentos não superassem 20% do valor do financiamento (Id., p. 38). Esta 

segunda parte jamais foi posta em prática, provocando forte reação dos 

industriais brasileiros, que se sentiam discriminados em relação ao capital 

estrangeiro.  

Isso evidencia que, na prática, o que se buscava era a expansão da 

capacidade produtiva do país sem endividamento, embora o investimento 

estrangeiro direto fosse gerar, posteriormente, um fluxo de divisas para o 

exterior, sob forma de remessa de lucros e dividendos. A própria SUMOC, em 

relatório datado de 1957, ressaltava apenas os aspectos positivos daquela 

política, na medida em que possibilitava a importação de equipamentos sem 

desembolso imediato de divisas, além de proporcionar, pela substituição de 

importações, a liberação de recursos para outros investimentos que, no futuro, 

melhor permitiriam cumprir com aqueles compromissos (Id., p. 39).  

Tratava-se sem dúvidas de uma alternativa para manter o elevado nível 

de inversões necessário com vistas à manutenção do acelerado ritmo de 

desenvolvimento industrial preconizado pelo Plano de Metas, num momento de 

forte queda nas receitas de exportação, decorrentes de uma campanha nos 

                                                             

56  “Em outubro de 1953, foi abolido o sistema de licenças de importação e introduzido um 

novo, caracterizado por taxas múltiplas de câmbio e leilões. A Instrução 70, da 

Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), introduziu este sistema. Ela instituiu cinco 

categorias de importações, com sobretaxas crescentes, conforme o caráter essencial ou 

supérfluo das mercadorias. Concedia desta forma, subsídios, implícitos nas categorias de 

taxas de câmbio mais baixas, para a importação de bens de capital e insumos adquiridos para 

o desenvolvimento industrial. A Instrução incentivou, desta forma, a substituição de 

importações” (Caputo, 2007, p. 31-32). 
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Estados Unidos contra o café brasileiro, ao qual se atribuía a subida artificial 

dos preços internacionais (Id., ibidem). Registre-se também que aquele foi o 

momento em que entraram em cena concorrentes de peso no comércio 

internacional daquele produto, como a Colômbia. Diante desse 

estrangulamento externo, a Instrução 113 era representada como uma 

necessidade de caráter emergencial.  

Talvez o fato mais significativo da Instrução 113 tenha sido a eliminação 

dos critérios de importação estabelecidos pelo governo Vargas. A 

responsabilidade de analisar pedidos para a entrada de investimentos sem 

cobertura cambial se submeteria a partir de então exclusivamente ao arbítrio 

da CACEX – a Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil -, em 

detrimento da Comissão de Investimentos e Financiamentos Estrangeiros 

Registráveis, criada por Vargas com a finalidade de regulamentar a entrada do 

capital estrangeiro.  

Os critérios estabelecidos por Vargas, determinados pela SUMOC em 

janeiro de 1954, eram: espécie de atividade; denominação, localização, 

organização e filiação; capital total a ser aplicado - giro, instalações, 

maquinaria, etc. -; participação estrangeira e nacional e forma de participação, 

origem e valor dos recursos; produtos a serem fabricados e suas 

características; período de instalação total do empreendimento e etapas de 

realização; valor e volume físico da produção final e das várias etapas de 

realização; equipamento a ser importado e adquirido no país discriminando 

peso, valor e características de cada item. Consideravam-se, ainda, outras 

questões como a origem nacional ou estrangeira da mão-de-obra, das matérias 

primas utilizadas, estimativas de lucros, royalties, remessas de lucros 

posteriores, efeito poupador ou gerador de divisas, entre outros (Id., p. 40). 

Porém, todo esse arcabouço institucional foi sumariamente destruído pela 

Instrução 113 da SUMOC, a partir da qual bastava “[...] o investimento 

destinar-se à complementação ou aperfeiçoamento dos conjuntos de máquinas 

e equipamentos já existentes para ser analisado pela CACEX” (Id., p. 41). 

Reduziu substancialmente o protecionismo à indústria nacional, favorecendo o 

capital estrangeiro, que passou a ter privilégios quanto às importações de bens 
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de capital (Leopoldi apud Caputo, 2007, p. 35), abrindo a possibilidade de 

ampliação de suas vantagens competitivas frente à indústria nacional57.  

Gudin afirmava que a legislação herdada do governo Vargas era 

excessivamente burocrática, o que afugentava os investimentos estrangeiros. 

Dizia ainda que aquela permitia ao capital estrangeiro entrar, mas não sair do 

país. Ao simplificar os trâmites burocráticos e permitir ampla liberdade de 

movimentação dos capitais, a Instrução 113 estimularia o investimento 

estrangeiro direto e, por conseguinte, o desenvolvimento industrial do país. 

Típica argumentação liberal com vistas a permitir pleno comando das relações 

sociais de produção e consumo à iniciativa privada – no caso, a estrangeira -, 

livrando-a das ingerências indesejáveis do comando político pelo Estado. 

Algumas organizações de burgueses brasileiros reagiram mal à Instrução 

113, temendo seus efeitos para a criação de condições propícias à competição 

desleal favorável ao capital estrangeiro. A Associação Comercial de Minas 

Gerais, por exemplo, em carta ao presidente Juscelino Kubitschek de 3 de 

agosto de 1957, posicionou-se com veemência: 

 

Trata-se [...] de providência, por sua própria natureza, de 
emergência, e que, não obstante, já perdura por espaço de tempo 
superior ao que seria desejável, transformando-se assim, sob alguns 
pontos de vista, em odiosa medida discriminatória contra a indústria 
e iniciativa nacionais. Impõe-se, pois, a imediata revisão e 
modificação da referida Instrução no 113, com objetivo de afastar os 
inconvenientes ora apontados, conservando-se, todavia, os seus 
aspectos positivos (Id., p. 43). 

 

Mas as reclamações e protestos não encontravam eco no governo, que 

por sua vez afirmava que “[...] essa pressão era feita por interesses 

particulares e que não poderia interferir em uma política que gerava um bem-

estar geral” (Id., ibidem). A maior fonte de insatisfação dos burgueses 

brasileiros era, mais uma vez, a ineficácia da segunda parte da Instrução, a 

que previa a permissão para que importassem máquinas e equipamentos 

através de financiamentos obtidos no exterior. Muito embora constasse do 

                                                             

57  Já por si consideráveis, tendo em vista a presença internacional, a dianteira tecnológica e as 

economias de escala muito superiores das transnacionais dos países avançados frente às 

limitações técnicas e de acumulação capitalista dos burgueses brasileiros. 
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texto da Instrução, não era posta em prática, pois seus pedidos eram 

sistematicamente negados pela CACEX. 

Para aqueles burgueses, face à sua fragilidade frente ao capital 

estrangeiro, a solução cabível era associarem-se a ele. A fim de obter 

máquinas, equipamentos e tecnologias mais modernas do exterior, industriais 

brasileiros se viram obrigados pela Instrução a consentir no compartilhamento 

da participação societária com os capitais estrangeiros. Conseqüentemente, tal 

fato encerrava uma evidente política de desnacionalização do comando sobre 

a indústria brasileira. Apesar do comando político da industrialização pelo 

Estado, tratou-se de período no qual a influência do capital estrangeiro no 

Brasil se expandiu substancialmente, em detrimento do comando político por 

agentes privados nacionais.  

Como era de se esperar, os capitais norte-americanos e europeus foram 

os principais a se instalar no Brasil sob a cobertura da Instrução 113, 

totalizando juntos 90% do investimento estrangeiro recebido pelo país entre 

1955 e 1963 (Id., p. 55). Em termos de origem nacional, as transnacionais dos 

Estados Unidos foram as que mais investiram, chegando a 43,5% do total 

naquele período, com picos de 57 e 67% em 1957 e 1958, anos das maiores 

inversões na indústria automobilística (Id., p. 56-57). Mas ocorreram também 

consideráveis volumes de inversões por holdings controladas por capitais 

norte-americanos sediadas em países como Bahamas, Libéria, Panamá, 

Uruguai e Venezuela, então paraísos fiscais (Id., p. 59), sugerindo que, na 

prática, a entrada de capitais norte-americanos no Brasil tenha sido ainda 

maior.  

Os capitais norte-americanos apresentaram caráter diversificado, 

abrangendo vasta gama de setores, embora se concentrando no 

automobilístico, com 42% do total investido, equivalendo então a US$ 91,3 

milhões. Em 1961 as maiores empresas norte-americanas operando no Brasil 

eram: a General Motors, a Ford Motors, a Willys Overland e a General Electric 

(Id., p. 66). 

Antes do Governo Kubitschek, os investimentos norte-americanos no 

Brasil concentravam-se nos serviços públicos. Foram capitais que se tornaram 

preponderantes na composição do investimento direto estrangeiro no país 

apenas após a Segunda Guerra Mundial, embora os capitais ingleses, 
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tradicionalmente majoritários no país, tivessem perdido espaço no período 

conhecido como entre - guerras.  

Mas os Estados Unidos, que já eram desde 1875 o maior comprador do 

café brasileiro (Fausto, 2004, p. 198) faziam pressões sobre as autoridades 

brasileiras a fim de lhes impor exigências que compreendiam, também, a 

abertura de espaços e oportunidades aos investimentos diretos de seus 

capitais (Caputo, 2007, p. 66).   

Do investimento direto estrangeiro total sem cobertura cambial a entrar no 

Brasil naquele período, quase 98% se dirigiu às indústrias de transformação, 

produto do privilégio conferido a este setor industrial pelo Plano de Metas. Os 

segmentos industriais a receber os maiores volumes de investimento direto 

estrangeiro foram: fabricação e montagem de veículos automotores, com 38% 

do total ou quase US$ 190 milhões; fabricação de produtos químicos, com 

11,7% ou US$ 58,2 milhões; e fabricação de máquinas e equipamentos, com 

11,24% ou quase US$ 56 milhões.  

O setor automobilístico absorveu, no auge de sua expansão – entre 1957 

e 1960 – quase a metade do investimento direto estrangeiro total (Id., p. 61). 

Em 1961, a composição de seus capitais dividia-se em 31% para o capital 

privado nacional e 69% para o capital estrangeiro (Lima apud Caputo, 2007, p. 

46). Conforme visto no item II.II, já no final dos anos 60 o percentual de 

desnacionalização foi quase total. Sem dúvida, resultado ao qual não se pode 

negar a influência da Instrução 113. 

Em suma,  

A Instrução 113 da SUMOC [...] foi um marco no que se refere ao 
investimento direto estrangeiro no Brasil. Facilitando a entrada deste 
tipo de investimento ao diminuir a burocracia para sua aprovação, a 
Instrução tornou a economia brasileira uma das mais atrativas para o 
capital estrangeiro na América Latina. Foi instituída em um momento 
de expansão dos investimentos no mundo, sob a liderança 
hegemônica dos Estados Unidos e da Europa reconstruída, o que 
também colaborou para seu êxito [...]. Teve papel chave no debate 
sobre o capital estrangeiro na década de 1950. Colocou em lados 
opostos os liberais e os nacionalistas, que consideravam o capital 
estrangeiro, especialmente o investimento direto estrangeiro, 
prejudicial à economia e à sociedade brasileira. Defendiam, os mais 
radicais da corrente nacionalista, que a industrialização brasileira era 
possível de ser promovida a partir apenas do capital nacional. A 
Instrução foi incorporada ao discurso do grupo nacionalista, 
defendendo este que ela representava um dos principais elementos 
do “entreguismo” do governo brasileiro (Id., p. 103). 
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A Instrução 113 representou, portanto, uma espécie de política industrial 

às avessas, que não buscava o desenvolvimento de uma indústria de fato 

brasileira – abdicando, por exemplo, de lançar mão de políticas como a da 

indústria infante ou nascente58 -, mas limitava-se a criar condições propícias à 

entrada do capital transnacional estrangeiro no Brasil, induzindo sua 

associação com burgueses e industriais brasileiros que mal haviam começado 

a se organizar enquanto burguesia local.  

Em 1961, com a edição da Instrução 204, o governo de Jânio Quadros, 

no contexto da crítica ao nacional-desenvolvimentismo juscelinista que 

realizava (Limoeiro, 1978, p. 322-332), alterou os mecanismos de importação e 

exportação, cancelando na prática os benefícios cambiais ao investimento 

estrangeiro direto, muito embora a liberalização do câmbio que a mesma 

instrução promovia correspondesse às instruções do FMI (Caputo, 2007, p. 

49), o que ainda estabelecia um cenário geral favorável àquele, embora seu 

volume já fosse então flagrantemente declinante, com o fim da euforia 

desenvolvimentista e o quadro de crescente instabilidade da vida política 

nacional.   

No ano seguinte, por sua vez, o governo Goulart, ao instituir a Lei de 

Remessa de Lucros, datada de 3 de agosto, impôs de fato uma mudança nos 

rumos. Esta legislava sobre a definição do capital estrangeiro, as remessas de 

lucros, os bens e depósito no exterior e normas da contabilidade, dispositivos 

cambiais, dispositivos referentes ao crédito e dispositivos fiscais, entre outras 

disposições, tendo como sua principal mudança, da perspectiva do capital 

estrangeiro, passar a tratar os lucros de reinvestimentos como capital nacional. 

A partir de então, a base do cálculo para as remessas seria apenas o capital 

inicial registrado pela SUMOC, limitando a remessa a 10% dos capitais 

registrados (Id., ibidem). 

A implantação da indústria automobilística no Brasil correspondeu com 

precisão ao espírito desnacionalizante da Instrução 113. Não por acaso, foi 

                                                             

58  Concepção formulada pelo alemão Friedrich List no século XIX, fundamentação para toda 

uma série de elaborações em política industrial em sociedades e períodos distintos. Cf. Chang, 

2003, p. 3-6. 
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precisamente o setor que mais se beneficiou dos investimentos estrangeiros 

diretos realizados sob sua proteção. Teve como resultado a consolidação no 

Brasil das principais indústrias automobilísticas estrangeiras, embora operando 

em solo brasileiro, o que não se confunde absolutamente com uma indústria 

automobilística de fato nacional.  

 

Com efeito, e diante dos fatos acima relatados, é necessário observar 

que a forma pela qual a industrialização do país foi levada a cabo pelo 

Governo Kubitschek através dos dispositivos criados pela Instrução 113, repita-

se, apelando maciçamente para o capital estrangeiro, embora comandado e 

organizado pelo Estado, se encontrava sob duas críticas fundamentais.  

A primeira dessas críticas, que partia dos liberais, considerava que o 

comando político pelo Estado da entrada do capital estrangeiro no Brasil não 

permitiria o que consideravam ser o livre funcionamento dos mercados, 

resultando numa alocação ineficiente dos recursos disponíveis. Por isso, 

defendiam o princípio da não-interferência do Estado na entrada daqueles 

capitais, que assim se deslocariam livremente no interior do território nacional 

ou para determinadas atividades produtivas de acordo com a sinalização dos 

chamados mecanismos de mercado como, por exemplo, os preços e custos.   

A segunda crítica, de viés nacionalista, desferida por aqueles 

considerados nacionalistas de esquerda ou de direita, afirmava que o recurso 

ao capital estrangeiro com vistas ao desenvolvimento industrial do Brasil 

incidiria necessariamente na entrega ou na perda da soberania nacional, razão 

pela qual advogavam por uma industrialização promovida exclusivamente por 

capitais totalmente nacionais.   

Em rigor, a argumentação ora apresentada é indicativa de que ambas as 

críticas carecem de maior substância, na medida em que ignoram questões 

fundamentais. Em primeiro lugar, caso fosse deixado em condições de plena 

liberdade para se movimentar e agir como bem entendesse, dificilmente o 

capital estrangeiro teria se deslocado para o setor industrial brasileiro. Nesse 

caso, dada a tendência ao reforço das vantagens comparativas, neste caso, 

primário-exportadoras, conforme se encontram formuladas na teoria liberal do 

comércio internacional de inspiração ricardiana, o processo de 

desenvolvimento industrial do Brasil possivelmente sequer teria sido iniciado.  
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Por outro lado, é necessário admitir que não houve necessariamente uma 

perda ou entrega da soberania nacional em função da entrada do capital 

estrangeiro, ou pelo menos não durante o Governo Kubitschek, porque nesse 

caso sempre foi o governo quem controlou o processo. Se de um lado, 

idealmente, nada haveria de censurar aqueles que inflexivelmente defendiam 

as vantagens da industrialização brasileira fundamentada em capitais e 

tecnologias nacionais, deve-se questionar, por outro, como um país atrasado e 

agrário-exportador como o Brasil poderia ter se industrializado sem obtê-los no 

estrangeiro.   

A título de exemplo, não há dúvidas, a esse respeito, de que de outra 

maneira não teria sido possível o desenvolvimento da indústria automobilística 

no Brasil, embora seja possível e legítimo indagarmo-nos, uma vez mais, 

porque passado meio século da implantação daquela indústria o país não 

logrou constituir uma indústria automobilística de capital e tecnologia 

efetivamente nacionais.  
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Capítulo V 

O Governo Kubitschek como herdeiro do legado getulista 

 

V.I - A estabilidade nas relações entre Estado, capital e 

trabalhadores 

É preciso considerar o quão fundamental para o êxito do Governo 

Kubitschek na implementação de suas grandes realizações, sintetizadas no 

Plano de Metas, foi a prévia estabilização política e social da classe 

trabalhadora efetivada por Getúlio Vargas, levada a cabo, como foi, em três 

momentos distintos: no Governo Provisório, no Estado Novo e no Governo 

Vargas, já sob a vigência Constituição de 1946. 

Nesse tocante, é significativo o registro de um número relativamente 

baixo de greves durante o Governo Kubitschek e a baixa intensidade em 

termos de perturbação da ordem por movimentos políticos. Para isso, 

contribuiu o fato de que desde as eleições de 1955 o Partido Comunista, ainda 

com significativa influência na classe operária, embora na ilegalidade, 

mantivesse seu declarado apoio a Juscelino Kubitschek, fiel à sua estratégia 

de aliança operariado-burguesia nacional, qual seja, de cooperação da classe 

operária com o que consideravam ser os setores progressistas da burguesia 

nacional59.  

Dessa forma, os comunistas não só não fizeram oposição ostensiva mas, 

na prática, apoiaram o Governo Kubitschek e defenderam, de maneira geral, 

as suas políticas, principalmente aquelas que diziam respeito ao acelerado 

desenvolvimento industrial e também, por exemplo, o rompimento das 

negociações com o FMI. Não há dúvida de que foram fatos que não impediram 

algumas greves capazes de causar certo embaraço a Juscelino, mas estiveram 

bem longe de desestabilizar as relações entre o governo e os trabalhadores 

(Benevides, 1976, p. 98).  

                                                             

59  Os comunistas se encontravam então num momento de crise devido à política de 

desestalinização iniciada por Kruschev e à ruptura entre a União Soviética e a China, que 

então se delineava. Nesse contexto, faltava coesão teórica à ação do Partido Comunista,  

razão pela qual não havia consenso em termos de como alcançar a revolução no Brasil. 
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Por outro lado, o PTB, naquela ocasião o único partido legal a fazer 

políticas voltadas para o operariado, tomava parte na coalizão do governo 

ocupando, além da vice-presidência com João Goulart, os ministérios do 

Trabalho, da Agricultura e os institutos de Previdência Social. Dessa maneira, 

Juscelino Kubitschek logrou estabelecer, através de Goulart e do PTB, um 

considerável controle político sobre os sindicatos e sobre a política trabalhista, 

sem precisar ele próprio ter se aproximado dela:   

 

[...] as greves eram contidas através dos acordos coletivos e os 
salários também podiam ser contidos dentro dos 30% previstos no 
teto do aumento salarial, sem ir de encontro aos interesses da 
política de desenvolvimento acelerado. [...] O resultado das greves 
era quase sempre negociado; os acordos sindicais eram resolvidos 
antes nas Delegacias Regionais do Trabalho, com o 

comparecimento de empregados e empregadores, sendo as 
pressões políticas exercidas diretamente pelo Delegado; o resultado 

era depois homologado pela Justiça do Trabalho (Id., p. 92). 
 

Com efeito, foi o próprio Juscelino Kubitschek quem reconheceu a 

estabilidade daquelas relações, quando afirmou: 

 

Meu governo contou, como nenhum outro, com uma colaboração 
formidável do trabalhador brasileiro. E procurei retribuí-la 
empenhando-me na salvação dos órgãos da Previdência Social. [...] 
Não posso deixar de registrar aqui a satisfação que tive ao assinar a 
Lei Orgânica da Previdência Social, em que, a par de inestimáveis 
benefícios novos, se estabelece a representação tripartite, e em 
igual proporção, do governo, da classe patronal e dos empregados. 
Foi, até hoje, a maior conquista do trabalhador brasileiro. Numerosos 
institutos de Previdência vieram a ser dirigidos por representantes 
dos trabalhadores. Isso tem uma significação excepcional. A Lei [...] 
veio tornar efetivo um anseio de muitos anos. É uma das mais 

avançadas do mundo (Kubitschek, 1962, p. 156-157). 
 

De fato, embora tenha sido Juscelino Kubitschek o signatário da referida 

Lei, a qual ele próprio creditava a salvação da Previdência Social, esta não se 

caracterizava por ser um típico instrumento do exercício político do PSD, mas 

sim do PTB. Em outras palavras: tratava-se de uma seara típica do getulismo 

trabalhista, e não do getulismo burguês, da forma como aqui se pretende 

caracterizá-lo. 

O getulismo trabalhista pensava as condições de estabilidade da classe 

operária em termos de proteção social garantidas por lei, admitindo com isso, 

pelo menos em algum grau, a necessidade de proteção do trabalho frente ao 
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capital e, por conseguinte, o controle de relações possivelmente desarmônicas, 

se não mesmo eventualmente conflituosas, relações que necessitavam, em 

última instância, da conciliação estatal com vistas à sua regulação e 

estabilização. 

O ideal juscelinista, por sua vez, não enfatizava a legislação trabalhista, 

ressaltando por outro lado a criação de empregos como solução de proteção 

social típica da orientação governamental do capitalismo:   

 

[...] a melhor retribuição que meu governo pôde dar, ao apoio dos 
trabalhadores brasileiros, foi a expansão do mercado de trabalho 
nacional. Ela se verificou não apenas [nos] grandes centros urbanos, 
onde se concentram os maiores núcleos de operariado, com as 
novas fábricas criadas em conseqüência do Programa de Metas, 
notadamente na indústria automobilística e na série de indústrias 
paralelas. A construção de Brasília, as obras do Nordeste, as 
estradas [...] são outros exemplos, para citar apenas alguns dentre 
os mais significativos, de empreendimentos em que se empregaram 
dezenas de milhares de brasileiros. Essa impressionante 
mobilização para o trabalho trouxe não somente benefício material – 
encerra também uma lição de ordem moral de profundo alcance 
coletivo, despertando o país da letargia em que vivia, dando ao 
nosso povo confiança em sua capacidade de ação, incutindo em 
todos o desejo de progredir e de melhorar, de construir, enfim, com 
as próprias mãos, o seu futuro (Id., p. 157). 

 

Mas ao contrário do que possa a princípio parecer, não havia oposição 

entre as concepções do getulismo trabalhista e as do Governo Kubitschek. Isso 

porque, muito embora o ideal juscelinista das relações entre capital e trabalho 

as representasse em termos harmônicos ou mesmo complementares, não 

negava os direitos trabalhistas, nem tampouco a legislação social. 

Trata-se apenas de representações que enfatizam comandos estatais 

aparentemente distintos ou até aparentemente conflitantes, embora sejam na 

prática complementares; ou, ainda, do fato de que o tratamento de Juscelino à 

questão enfatiza a função de comandante do Estado não como a garantia, por 

intermédio de seus institutos, de proteção social aos trabalhadores por lei, mas 

como a do criador das condições adequadas para a expansão contínua da 

oferta de postos de trabalho: 

 

[...] possibilitar habilitação profissional a quem trabalha, e assegurar-
lhe a conquista dos direitos provindos do seu exercício é, em suma, 
o mais justo objetivo, em nossos dias. Para tanto, se faz mister que 
haja trabalho a oferecer. É indispensável que se amplie o mercado 
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da mão-de-obra, o suficiente para absorver a força de trabalho e dar-
lhe ensejos compatíveis com sua quantidade e qualidade, 
propiciando-lhe, ainda, meios de elevar seu nível técnico e 
econômico. A isso chegará esse mercado por sua organização 
racional, por seu equipamento moderno e por uma concepção 
esclarecida dos direitos recíprocos entre capital e trabalho, de modo 
que ofereça a este aquela segurança a que o homem aspira mais 
que a tudo. [...] A política do desenvolvimento é, sem dúvida, o 
caminho certo para se atingir esse objetivo (Id., p. 194). 

 

Isso porque, em rigor, Juscelino assim afirmava que a legislação de 

proteção social ao trabalhador, por si, não era condição suficiente para a 

estabilidade social, embora fosse uma condição necessária. Para tal, além da 

garantia da legislação, reconhecia como necessário que o governo criasse as 

condições que disparassem o processo sistêmico de criação de empregos, 

processo esse, por sua vez, orientado e, por vezes, diretamente comandado 

pelo Estado, embora levado a cabo pela iniciativa privada.  

Portanto, para ter eficácia enquanto instrumento de estabilização social, a 

legislação de proteção ao trabalhador requeria um complemento óbvio, que era 

a geração de empregos, pois os direitos trabalhistas só podem ser adquiridos 

no próprio exercício da atividade laborativa.   

 
[...] senti formar-se em meu espírito a estrutura básica da política de 
desenvolvimento – única solução humana e necessária para a 
agitação social que se instaurava nos setores mais ativos da 
comunidade brasileira (Id., p. 195). 

 

Com efeito, é fundamental ressaltar: o getulismo burguês, da forma como 

o temos caracterizado no Governo Kubitschek, não considerava supérfluo ou 

mesmo prejudicial ao pleno funcionamento do capitalismo que o Estado 

regulasse, comandasse ou orientasse, por lei, as relações entre capital e 

trabalho. Ao contrário, foi precisamente por considerá-las previamente 

estabilizadas que se julgou em condições de partir para o que seria mais 

propriamente o lado burguês do getulismo, isto é, aquele que tratou 

especificamente das políticas voltadas ao desenvolvimento industrial e das 

atividades burguesas.  

Nesse aspecto, o getulismo burguês, pela forma como se encontra 

indicado no Governo Kubitschek, se distingue claramente dos ideais liberais. 

Prova disso é que, se não propôs a extensão dos direitos sociais e da 
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legislação trabalhista – para os trabalhadores rurais, por exemplo – também 

não os combateu da forma como já se encontravam reconhecidos e 

outorgados, muito menos tentou, de alguma maneira, revogá-los, 

considerando-os intocáveis.  

Se o Plano de Metas, que representa o próprio projeto de realizações do 

Governo Kubitschek, não explicitou nenhuma preocupação em particular com a 

regulação das relações trabalhistas, não o fez por ignorá-las, mas por 

considerá-las resolvidas, reconhecendo sua importância enquanto condição 

necessária para o desenvolvimentismo. Não o fez, absolutamente, como no 

caso dos liberais, por considerá-las limitações prejudiciais à livre iniciativa 

privada, mas por considerá-las relações estabilizadoras e de conciliação social 

e, portanto, necessárias no mais amplo sentido para a estabilidade política do 

país. 

O Plano de Metas, que se pretende caracterizar como a grande e 

definidora manifestação do getulismo burguês, foi um plano para embasar a 

industrialização do país: energia, comunicações, alimentação, indústrias de 

base. É muito significativo que o Plano de Metas não tenha explicitado 

nenhuma preocupação com legislação trabalhista e previdência social. Foi 

como se já fossem consideradas estáveis as condições dos trabalhadores, 

bastando manter o volume do emprego ou aumentá-lo e preservar as 

condições salariais, isto é, o poder de compra dos salários, no mínimo, em 

relação aos gêneros de primeira necessidade. Foi equivalente a um 

consentimento silencioso ou indireto de Juscelino ao legado de Vargas. 

Todavia, ressalte-se que essa omissão não implicava nenhum desprezo 

pelas condições da classe trabalhadora, pelo contrário: por considerá-las 

estáveis, significava que o Governo Kubitschek podia então partir, uma vez 

estabilizado o lado trabalhista do getulismo, para seu lado burguês, aquele que 

dizia respeito ao desenvolvimento industrial, mais efetivamente ligado à 

iniciativa privada ou mesmo ao capital internacional. Por ter encontrado no 

Brasil um momento muito favorável em termos de calmaria e não de agitação 

da classe operária, o Governo Kubitschek pôde trabalhar o desenvolvimento 

industrial sem conflitos ou distúrbios sociais significativos. O getulismo 

trabalhista foi a própria base fundamental do getulismo burguês, do Plano de 

Metas e da industrialização nacional. 
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Foi, nesse sentido, um governo complementar do getulismo, que de certa 

maneira atestou os progressos que o getulismo trabalhista havia feito no 

preparo das massas para o capitalismo no Brasil e que, considerando 

estabilizadas as relações entre capital e trabalho, não tocou na legislação 

trabalhista porque não queria o desenvolvimento simplesmente pelo 

desenvolvimento. 

Foi o próprio Juscelino quem, na seguinte passagem, sintetizou sua 

forma de pensar: 

O Brasil caminha sem dúvida para uma nova ordem democrática de 
caráter trabalhista, assinalada pela conquista da justiça social 
através do desenvolvimento (Id., p. 224). 

 

Sem dúvida, nessas poucas palavras, a síntese do ideal de ampla 

conciliação nacional como base a ser reforçada pelo próprio desenvolvimento 

que sustentaria. 

 

 

V.II - Ideal de industrialização, soberania nacional e Plano de Metas 

Com efeito, não deve mais haver dúvidas de que foram as condições de 

estabilidade social e política da classe trabalhadora criadas pelo getulismo 

trabalhista que permitiram ao Governo Kubitschek já a partir de seu início 

avançar sem receios rumo à industrialização intensiva do Brasil. Somente 

naquelas condições de relativa paz e tranqüilidade social herdadas dos 

governos de Vargas foi que, a despeito de todo o barulho e das reiteradas 

ameaças que fizeram seus vários opositores civis e militares, o Governo 

Kubitschek pôde elaborar e executar o seu projeto desenvolvimentista. Em 

outras palavras, é preciso admitir que os ―50 anos em 5‖ não teriam jamais sido 

possíveis sem a chamada ―era Vargas‖. 

Uma vez reconhecida essa dívida histórica fundamental de Juscelino para 

com Getúlio, podem ser apresentadas as razões pelas quais Juscelino 

acreditava ser necessário industrializar o Brasil e nele desenvolver um 

capitalismo próspero, para o que a estabilidade das relações entre as classes 

sociais era a um só tempo condição básica e objetivo do próprio 

desenvolvimento que se buscava.   
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Em rigor, o chamado pensamento desenvolvimentista apresentava 

algumas razões pelas quais o Brasil deveria se industrializar: (1) a existência 

de amplo mercado interno em potencial, decorrente do tamanho de sua 

população; (2) a abundância de recursos naturais e a presença de recursos 

produtivos satisfatórios; e (3) o problema crônico do desemprego da maior 

parte da população.    

Com efeito, se tratavam de pressupostos a respeito dos quais Juscelino 

explicitou o seu conhecimento, como no exemplo:  

 

País de crescimento populacional rapidíssimo, temos de fazer face à 
nossa própria condição de grande nação. Somos, temos de ser uma 
grande nação. Uma grande nação industrial, uma grande nação 
moderna, e não simples terra de plantação, temerosa de sofrer 

concorrência de zonas coloniais (Kubitschek, 1962, p. 113). 
 

No debate a respeito do Brasil, a partir do início da década de 50, o 

desenvolvimento dos estudos da Comissão Econômica para a América Latina 

(CEPAL) ofereceu um poderoso instrumento aos críticos das teorias e políticas 

liberais que, como o então recém-falecido industrial paulista Roberto 

Simonsen, ainda nos anos 40 advogavam pela ação do Estado na organização 

do capitalismo e da industrialização brasileira. Desse modo, contribuíram para 

fundamentar e legitimar o que consideravam serem as iniciativas estatais. 

As teses cepalinas desferiram um vigoroso ataque aos princípios do livre-

comércio, particularmente à chamada Lei das Vantagens Comparativas, de 

David Ricardo60, de acordo com a qual a especialização primário-exportadora 

permitiria aos países latino-americanos importar os produtos industrializados 

de que necessitavam, produzidos pelos países comparativamente mais 

competitivos para tal e, por isso, ofertados a preços mais baixos, gerando 

benefícios para todos os países envolvidos.  

Mas os estudos da CEPAL procuravam demonstrar a insustentabilidade 

da posição primário-exportadora na Divisão Internacional do Trabalho no que 

                                                             

60
  Princípios que embora representados por aqueles que se convencionaram chamar de 

economistas como dizendo respeito à concorrência e ao aumento da eficiência do comércio 

internacional através da especialização produtiva, tinham em mente o problema de garantir o 

abastecimento das várias matérias-primas fundamentais à indústria inglesa, mas que a própria 

Inglaterra, de reduzidas dimensões, não produzia.  



135 

 

dizia respeito à estabilidade econômica e, eventualmente, política e social da 

América Latina. Assim, os princípios ricardianos foram refutados pela mais 

conhecida tese cepalina, a Tese Singer-Prebisch, segundo a qual a tendência 

do comércio internacional era a de deterioração dos termos de troca em favor 

dos produtos industrializados e contra os produtos primários uma vez que, 

entre outros fatores, o desenvolvimento tecnológico nos países industrializados 

tenderia a reduzir o consumo dos produtos primários ao longo do tempo, 

pressionando seus preços internacionais para baixo e gerando problemas de 

balanço de pagamentos nos países primário-exportadores. Tratava-se de idéia 

enfaticamente defendida por Juscelino (Kubitschek, 1962, p. 181). 

Em resumo, a análise cepalina, de grande influência sobre o pensamento 

desenvolvimentista brasileiro, enumerava quatro efeitos perniciosos – 

ignorados pelas teorias liberais - do comércio internacional sobre o 

desenvolvimento dos países latino-americanos (Bielschowsky, 2007, p. 14): (1) 

a Tese Singer-Prebisch, ou a deterioração dos termos de troca; (2) o 

desemprego, decorrente de sua especialização primário-exportadora; (3) o 

desequilíbrio estrutural do balanço de pagamentos; e (4) a vulnerabilidade 

externa resultante da especialização primário-exportadora. Todos esses graves 

problemas estruturais exigiam, como única solução, sua industrialização. 

Foi o próprio Juscelino quem, mais uma vez, demonstrou adesão aqueles 

princípios:  

[...] o destino dos países exportadores de produtos primários: a sua 
prosperidade e a sua distribuição de riquezas dependem, de forma 
absoluta, das influências externas. Somente a industrialização 
poderia livrar-nos dessa subordinação nefasta. Daí a preocupação 
do meu governo em consolidar a força industrial do Brasil (Id., p. 

219). 

 

Por isso, não pode haver dúvidas de que Juscelino Kubitschek tomava 

parte no “consenso desenvolvimentista” de que falou Bielschowsky, ou seja, do 

grupo então majoritário de pensadores e políticos brasileiros daquele período 

que compartilhavam um projeto comum, o ideal de “[...] sustentação do projeto 

de industrialização integral, considerada como forma de superar o atraso e a 

pobreza brasileiros” (2007, p. 77), muito embora divergissem 

consideravelmente nos meios e projetos propostos para alcançar aquele 

objetivo. 
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Por outro lado, embora Juscelino tenha, repita-se, expressado 

concordância com aqueles postulados desenvolvimentistas e cepalinos, isso 

não basta para reconhecer nele a vontade política para promover a 

industrialização do Brasil, pois embora seus interesses possam 

ocasionalmente convergir, burgueses e homens de Estado têm em geral 

motivações muito distintas para pretender a industrialização de suas 

sociedades. 

Com efeito, sem dúvidas havia da parte de Juscelino o desejo de fazer do 

país algo mais do que uma nação agrário-exportadora comandada por 

oligarquias rurais: 

 

A caracterização do Brasil como país essencialmente agrícola já não 
se ajustava à nossa verdade econômica. A indústria estava-se 
expandindo com impulso tão vigoroso que, a cada ano, conquistava 
mais destacada posição no quadro da riqueza nacional. Mesmo em 
volume físico, o crescimento da produção industrial ultrapassava 
muitas vezes o ritmo evolutivo da produção agrária [...]. Se uma 
tradição secular definia o Brasil como fornecedor de matérias-
primas, era dever de seus cidadãos envidar esforços para modificar 
essa situação de inferioridade. Éramos produtores de bens 
primários, não porém por imodificável vocação hereditária. As 
contingências que tinham obstado a mais rápida superação desse 
estágio econômico deviam ser caracterizadas para o êxito de uma 
política de desenvolvimento ajustadas às aspirações nacionais [...]. 
Era impossível o Brasil deixar de ser uma nação industrial. 
Precisávamos rever a fundo, é verdade, a nossa situação agro-
pastoril, mas já passara o tempo em que a industrialização do país 
constituía tema de debate. Não havia mais debate. Sabíamos 
impossível uma nação na verdade independente e grande se não 
dispusesse de capacidade para transformar e valorizar as suas 

matérias primas (Kubitschek, 1962, p. 46-47). 
 

É significativo que Juscelino tenha apontado para o que considerava ser 

o sentido político da industrialização brasileira, conforme consubstanciado no 

Plano de Metas, sempre o considerando o fator preponderante em relação às 

justificativas de ordem material.  

Portanto, mais uma vez é possível afirmar que Juscelino não desejava o 

desenvolvimento apenas pelo desenvolvimento. Embora considerasse, sem 

dúvida, a importância para o desenvolvimento nacional que teriam a expansão 

da produção industrial e o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, não os 

tinha como fins, mas sim como os meios para alcançar metas políticas 

ousadas, até desafiadoras.  
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Nesse sentido, pode-se afirmar que Juscelino não desejava 

industrialização e capitalismo no Brasil a fim de que a burguesia pudesse 

auferir lucros, embora essa fosse uma decorrência natural, e para ele sem 

dúvida importante e positiva, do desenvolvimento de uma sociedade 

capitalista. A expansão das atividades burguesas não era o objetivo de seu 

governo, mas sim um efeito colateral de políticas que buscavam o 

engrandecimento do Brasil.   

Havia, portanto, um sentido político na industrialização e no Plano de 

Metas, sentido preponderante a qualquer teorização econômica: 

 

[...] revigorar nossa democracia por meio do desenvolvimento 
econômico e social; fomentar o interesse do povo brasileiro pela 
solução de seus problemas básicos; dar prioridade à expansão dos 
suprimentos de energia elétrica; aumentar a produção nacional de 
petróleo e respeitar as leis que criaram a Petrobras; estimular a 
imigração qualificada, mormente o ingresso de técnicos e 
especialistas; solicitar ao Congresso meios para a transferência da 
capital brasileira para o interior do país (Id., p. 43). 

 

Significativo também que essa declaração não tenha sido proferida em 

campanha eleitoral, nem mesmo em solo brasileiro, mas por ocasião de 

discurso de Juscelino em Paris, na França, poucos dias antes de tomar posse, 

denotando um sentido de afirmação do Brasil para o mundo exterior e, 

particularmente, para as grandes potências, como um país que já fosse 

democrático e que pretendia, também, fazer-se desenvolvido. 

O sentido da afirmação do Brasil perante o mundo não dizia apenas 

respeito ao posicionamento do país na Guerra Fria, no contexto da qual seu 

repúdio ao comunismo era explícito e o alinhamento brasileiro com a causa 

ocidental e com os Estados Unidos era automático. Para isso, basta lembrar 

que o Governo Kubitschek assinou, em 1957, um acordo que cedia Fernando 

de Noronha para os norte-americanos a fim de que esses instalassem uma 

base de mísseis no Atlântico Sul, representando esse fato como um “[...] sinal 

de amadurecimento nacional, de um país que já se sentia capaz de assumir 

posições e papéis no mundo” (Limoeiro, 1978, p. 142).  

Apesar disso, Juscelino tinha plena consciência de que existia então uma 

ordem internacional pouco favorável, se não mesmo antagônica, aos seus 
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esforços de industrialização nacional e que se articulava com importantes 

elementos nacionais: 

 

Tivemos de lutar com a incompreensão de muitos, de dentro e de 
fora do país. Essa luta mostrou que mesmo certas organizações 
internacionais financeiras e econômicas têm, de fato, além dos 
objetivos confessados, alguns outros, que repelimos, entre os quais 
o de manter povos em atraso, a fim de terem mercado para sua 
produção. A extraordinária transformação, alvorada da nossa 
maturidade, significou o fim da fase predominantemente colonial, e o 
início de nossa autodeterminação. Tal guinada se deu não obstante 
tivesse meu governo que lutar não apenas contra a incompreensão 
do exterior, senão também contra a mentalidade retrógrada ou 
insensível de certos setores de nossas elites (Kubitschek, 1962, p. 

52). 
 

Em rigor, para Juscelino, a opção pelo desenvolvimento sob a orientação 

e o comando político do Estado, conforme consubstanciada no Plano de 

Metas, não se justificava apenas pela crença de que o planejamento 

econômico fosse o instrumento mais apropriado para a industrialização. Na sua 

concepção, o Plano significava uma maneira de conciliar os interesses do 

progresso industrial e capitalista do Brasil com o objetivo político de 

consolidação do que considerava serem os valores fundamentais de nossa 

civilização, quais sejam, a herança cristã e as instituições democráticas: 

 

O meu modo de fazer era, em suma, ter um programa concreto, e 
não laudas e laudas das plataformas tradicionais, de intenções 
puramente tribunícias. Era falar por meio de números e fatos [...]. Era 
um programa de metas específicas propostas ao eleitor. Apoiando-
as nas urnas, pelo voto livre, esse eleitor participava, assim, 
efetivamente, da administração pública, exercia a política em sua 
forma superior e mais eficaz [...] Eis porque me apresentei candidato 
à Presidência da República em 1955, e porque trazia, claro e firme, o 
Plano de Metas. Quando defendi minha candidatura, defendia não o 
titular dela, e sim o direito de o eleitor brasileiro apoiar, em um 
programa definido e objetivo, as soluções que entendia convirem ao 
país (Id., p. 32). 

 

Em suma, Juscelino não concebia a industrialização do Brasil como faria 

um burguês, pelo simples imperativo de acumular capital ou, em outras 

palavras, usar dinheiro para ganhar mais dinheiro:  

 

[...] preparar a batalha do desenvolvimento, criar a atmosfera 
psicológica que tornasse impossível o retrocesso na luta 
empreendida, constituía, a meu ver, obra tão importante quanto as 
metas, que, mercê de Deus, foram atingidas, ou ficaram próximas de 
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atingir-se [...] Era e é preciso, com efeito, que o povo brasileiro esteja 
espiritualmente unificado, conscientemente preparado para 
prosseguir na campanha da expansão e do aumento do seu poderio 
(Id., p. 49-50). 

 

O desenvolvimentismo de Juscelino não visava, portanto, a maximização 

dos lucros. Tratava-se de ampliar os horizontes do país, de fortalecê-lo e de 

fazer dele uma potência significativa entre as nações. Para usar suas próprias 

palavras, o desenvolvimentismo se tratava de expansão do poderio nacional. 

Juscelino se comportava, sem dúvida, como um homem de Estado que 

acreditava ter uma missão política fundamental a cumprir: promover uma 

industrialização brasileira que tinha objetivos mais profundos, dizendo respeito 

à própria sobrevivência e expansão da nacionalidade:  

 

Meu governo ficará no registro da história brasileira como aquele que 
lançou [...] a bandeira do desenvolvimento nacional, como primeiro 
impulso planificado contra os desequilíbrios regionais, no país e no 
continente, contra o subdesenvolvimento (Id., p. 52). 

 

Na concepção de Juscelino, não se tratava, por certo, de sua escolha 

pessoal, mas sim de dever ou imperativo, destino nacional irreversível que 

apenas cabia ao seu governo criar as condições para que se cumprisse: 

 

Como um princípio e uma doutrina, sustentamos perante o mundo 
que é preciso, para resguardo das liberdades democráticas, criar 
condições para o trabalho fecundo do nosso povo. O que esperamos 
é compreensão: o que desejamos é que se acredite que a resolução 
do povo brasileiro de industrializar-se, de utilizar as suas riquezas 
naturais, de preparar melhores condições de vida atendendo ao seu 
crescimento demográfico, de não aceitar, enfim, um destino 
mesquinho e incaracterístico, é DECISIVA, DEFINITIVA, 
IRREVOGÁVEL (Id., p. 114, destaques do original). 

 

Com efeito, nas palavras do próprio presidente Juscelino Kubitschek, 

dificilmente poderia se encontrar afirmação mais eloqüente do que considerava 

ser sua missão política fundamental: industrializar o Brasil, cumprindo com seu 

grandioso destino nacional, ressaltando-se uma vez mais o ponto fundamental 

de que todo esse projeto de desenvolvimento industrial e capitalista do Brasil 

que definimos como o getulismo burguês só foi possível em função da 

estabilidade social e da ampla herança administrativa deixada pelo getulismo 

trabalhista. 
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V.III - A herança administrativa e produtiva dos governos de Getúlio 

Vargas 

Por essas razões, não custa repetir, pelo menos em seus aspectos mais 

importantes, o amplo legado administrativo e produtivo deixado pelo getulismo 

do qual pôde dispor o Governo Kubitschek: o Conselho Nacional do Café e o 

Departamento Nacional do Café, órgãos que possibilitavam a administração da 

produção e comercialização do principal produto de exportação brasileiro, aos 

quais se somavam órgãos administrativos que diziam respeito a outros 

produtos de exportação importantes como o Instituto do Cacau, Instituto do 

Açúcar e do Álcool, Instituto Nacional do Mate e o Instituto Nacional do Pinho.  

No que diz respeito às indústrias de base e a geração de energia elétrica, 

a Petrobras e a lei do monopólio estatal do petróleo, a Companhia Nacional de 

Álcalis, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Hidroelétrica do São 

Francisco e os projetos da Eletrobras e do Plano Nacional de Eletrificação. 

Quanto à indústria automobilística e à infra-estrutura rodoviária, deve-se 

destacar a Fábrica Nacional de Motores e os estudos de viabilidade realizados 

pela Comissão de Desenvolvimento Industrial, tal qual o Plano Geral de Viação 

Nacional. Portanto, tanto o Plano de Metas quanto a implantação da indústria 

automobilística foram executados por Juscelino Kubitschek, mas tinham raizes 

em Getúlio Vargas. 

Quanto à qualificação profissional e à estabilidade social da classe 

trabalhadora, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Serviço Social 

da Indústria, a Consolidação das Leis do Trabalho, a Lei do Salário Mínimo e 

os inúmeros órgãos classistas de previdência social. Ressalte-se ainda o 

Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), organismos de mensuração da produção, da infra-estrutura 

e da demografia nacionais.  

No que diz respeito à condução de políticas industriais e à organização 

monetária e creditícia do país, o BNDE, o Banco do Nordeste, o Conselho 

Nacional de Política Industrial e Comercial, o Conselho Federal de Comércio 

Exterior, a Comissão de Desenvolvimento Industrial, a Comissão de Defesa da 

Economia Nacional, o Plano Nacional de Reaparelhamento Econômico, o 
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Fundo Nacional de Reaparelhamento Econômico e a Superintendência de 

Moeda e Crédito (SUMOC). 

Nesse aspecto, é importante ressaltar que a Instrução 113 da SUMOC 

constituiu uma diferença substancial entre o Governo Kubitschek e os ideais de 

Getúlio, podendo ser vista como a exceção à regra no meio do conjunto de 

continuidades. Claro está que a Instrução 113 possuía forte apelo de natureza 

liberal à entrada do capital estrangeiro no Brasil, certamente em tons muito 

mais internacionalizados do que a industrialização que já desde os anos 30 

vinha sendo indicada por Getúlio, muito embora, como já visto, esse último não 

se opusesse de todo à presença do capital estrangeiro no Brasil. Mas não se 

pode esquecer, nesse sentido, que a Instrução 113 foi criada contra as 

diretrizes de política econômica do Governo Vargas, não por acaso tendo sido 

obra do Governo Café Filho, logo em seguida à morte de Getúlio. 

Feita essa observação, é necessário por outro lado ressaltar que, embora 

tenha feito uso ostensivo da Instrução 113, o Governo Kubitschek não aderiu 

plenamente aos seus princípios, na medida em que preservou inteiramente a 

prerrogativa do Estado de organizador e comandante político da entrada do 

capital estrangeiro no país. Se a os princípios liberais da Instrução não 

comportavam em si uma intenção industrializante, mas sim uma de não-

intervenção, favorável ou não à industrialização, é necessário dizer que 

Juscelino por sua vez a utilizou com claros fins industrializantes e 

comandantes. 

O fato de Juscelino ter aberto o país para o capital estrangeiro e a 

iniciativa privada não tirou dele a idéia de comando estatal do capitalismo, que 

ele compartilhou integralmente com Getúlio. Além do mais, a retomada das 

políticas industrializantes após o breve interregno liberal de Gudin e Café Filho 

também fala em favor da ligação do Governo Kubitschek com o getulismo, 

porque apesar disso, Juscelino retomou suas políticas. Isso demonstra a 

existência de uma política industrializante já em Vargas, que viria a ser 

retomada por Juscelino. 

Por isso, não pode ser atribuído ao Governo Kubitschek qualquer tipo de 

condução de política econômica antagônica aos ideais getulistas, sendo mais 

apropriado afirmar que seu uso da Instrução 113 se localizou a meio termo 
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entre o nacionalismo estatista de Vargas e o liberalismo não-intervencionista 

irrestrito que a inspirou. 

 

 

V.IV – Brasília, a marca pessoal de Juscelino para além do getulismo 

Com efeito, a construção de Brasília tem a marca pessoal de Juscelino, 

sendo uma realização específica de seu governo, uma coisa que fica para a 

história do país. Brasília não diz respeito claramente, é preciso admitir, ao lado 

do getulismo burguês, caracterizando uma marca que é própria do Governo 

Kubitschek. Mas também Brasília tinha que ter todos os mesmos antecedentes 

das realizações do getulismo, sem as quais não teria sido possível construí-la.   

Para tanto, foi preciso que o getulismo completasse o seu projeto, qual 

seja, a estabilidade da classe trabalhadora e um Brasil organizado para o 

desenvolvimento industrial e os investimentos burgueses, dadas as presentes 

condições nacionais e internacionais. Sem isso, Brasília não poderia ter sido a 

síntese: ela precisava do getulismo, embora não fosse sua decorrência 

necessária.  

Em resumo, Brasília não é propriamente uma meta getulista, até porque o 

próprio Getúlio não via o ideal com bons olhos, mas sem o cumprimento de 

suas metas, não poderia ter sido construída. Não haveria como construí-la sem 

criar as condições para o desenvolvimento inicial de uma burguesia, nacional 

ou estrangeira, no Brasil. Embora não fosse uma de suas conseqüências, por 

assim dizer, naturais, Brasília é sem dúvidas a confirmação de que também o 

lado burguês do getulismo já estava com suas bases prontas. 

Brasília, a cidade como tal, é uma realização ampla ou mesmo totalmente 

brasileira, é coisa representativa do nacionalismo de Juscelino e do getulismo, 

mas também de um antigo projeto de ilustres brasileiros como Bonifácio e 

Varnhagen, que diziam respeito ao avanço demográfico e produtivo sobre um 

território legalmente brasileiro, mas que não era efetivamente ocupado. 
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Considerações finais 

 

Tudo que foi falado do Governo Kubitschek poderia ficar restrito a ele 

caso tivesse sido feita alguma ruptura com os governos anteriores de Vargas e 

suas medidas. Mas não foi isso o que aconteceu e, nesse sentido, Juscelino 

Kubitschek mostrou-se na história brasileira um bom cumpridor dos projetos de 

governos anteriores. 

Apesar de tudo, Juscelino Kubitschek não tinha os burgueses junto dele. 

Para alcançar o desenvolvimento pretendido, era o Estado quem tinha que 

entrar primeiro, e por isso tratou-se, como não poderia deixar de ser, de um 

governo dito "gastador". 

Seria equivocado afirmar que o Governo Kubitschek respondeu aos 

interesses da burguesia. Factualmente, foi ele quem comandou o processo de 

industrialização do Brasil, tomando o lugar que seria da burguesia, pois essa, 

que era incipiente e apenas iniciava sua organização, fundamentalmente não 

existia. Afinal, a existência de burgueses, muitos que sejam, não significa a 

existência de burguesia formada. 

Portanto, na falta dela consolidada e organizada no Brasil, Juscelino 

Kubitschek tomou seu lugar na industrialização brasileira, assumindo seus 

riscos e seu financiamento, o que significa dizer que não foram burguesas as 

razões pelas quais se buscou o desenvolvimento da indústria e do capitalismo 

no Brasil. Ou ainda, em outras palavras, a burguesia não teve protagonismo 

naquele processo, embora possa ter vindo a ser seu maior beneficiário. 

Por outro lado, na política exterior, isso se deu de forma diferente, pois o 

Governo Kubitschek não era o dono da moeda sob a qual foram organizadas 

as relações internacionais no pós-guerra e, nesse contexto, um país carente de 

indústrias, tecnologias e forças militares como o Brasil seria, por assim dizer, 

um país sem direito às iniciativas próprias. Por essa razão, a política 

desenvolvimentista do Governo Kubitschek foi vítima de uma "chantagem 

monetária" por parte do FMI, embora Juscelino tenha conseguido se livrar dela, 

porque de outro modo não teria realizado seu governo. Na sua concepção, 

importante era que as diretrizes e decisões pertencessem ao governo, 



144 

 

independentemente da fonte dos recursos: empréstimos externos, investimento 

direto estrangeiro, investimentos governamentais, iniciativas privadas etc. 

Por isso, Juscelino se recusou, por exemplo, a impor o arrocho salarial 

exigido pelo FMI, pois pretendia zelar pela estabilidade da classe trabalhadora 

e pelo clima de paz social, embora para isso tenha enfrentado, por outro lado, 

reiteradas ameaças de inflação. Apesar disso, seu governo conseguiu o 

desenvolvimento que pretendeu sem arrocho salarial, e a inflação, embora em 

evidente aceleração, não saiu do controle durante o seu governo. 

Com o Plano de Metas, a ênfase na indústria automobilística, a 

construção de Brasília e sua ativa política exterior, de um lado, e o zelo pelas 

conquistas trabalhistas de Getúlio Vargas, de outro, Juscelino Kubitschek 

conseguiu compor o quadro de um governo que foi a própria burguesia 

organizada, que não existia rigorosamente, ao mesmo tempo com marcado 

zelo e responsabilidade social, uma burguesia, portanto, por assim dizer, 

getulista. 

 

Em resumo, é isso que vem a ser o getulismo burguês: não é o 

desenvolvimento apenas pelo desenvolvimento, mas sim uma política de 

desenvolvimento que tem, de fato, alguma preocupação que seja com as 

questões sociais, como é o caso das condições da classe trabalhadora. É um 

pensamento que quer, sem nenhuma dúvida, o desenvolvimento das 

atividades burguesas, e como tal representa esses interesses de classe como 

interesses do conjunto da sociedade ou mesmo da nacionalidade, fato bem 

claro na proposição do crescimento econômico como solução de justiça social 

e de engrandecimento nacional, conforme apresentada pelo ideário de 

Juscelino Kubitschek. Essa é também a razão pela qual repudia com 

veemência propostas antagônicas aos interesses burgueses, como o 

comunismo.  

Mas o getulismo burguês conforme expresso no Governo Kubitschek 

também não é, sem dúvidas, um pensamento burguês de viés liberal, que por 

razões históricas dirigiu-se contra o poder absolutista dos reis europeus, não 

possuindo nem propostas nem políticas voltadas para a classe operária, coisa 

que ainda não havia surgido em seu tempo. O getulismo burguês de Juscelino 

claramente tem preocupações com as condições de vida da classe operária, 
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nem que seja apenas para mantê-las conforme as havia herdado dos governos 

de Vargas, a fim de permitir o desenvolvimento industrial e a acumulação 

privada pela burguesia sem correr riscos de distúrbios sociais.  

Portanto, os ideais do getulismo burguês, embora ocasionalmente 

distintos das principais preocupações do getulismo trabalhista e menos 

enfático no que diz respeito à proteção do trabalho frente ao capital, lhes são 

complementares e deles não devem ser separados, muito menos 

compreendidos ou representados como opostos.  

O getulismo burguês definitivamente também não é um pensamento que, 

como o liberal, rejeitava o que considera serem “intervenções estatais na 

economia”. Muito pelo contrário, fazia do comando e organização do 

capitalismo pelo Estado o fundamento básico de industrialização bem sucedida 

e, o que também é muito importante, preservando o papel do Estado como 

garantidor da harmonia entre as classes e da estabilidade social. 
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