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RESUMO 

 

Esta monografia que tem como tema o processo de industrialização no período do 

governo de Juscelino Kubitschek e suas conseqüências para o endividamento 

externo e a inflação, visa analisar um período crítico da história do Brasil. Seu 

objetivo maior é apresentar o surgimento da industrialização neste período, e como 

específicos à exposição da historicidade da indústria no Brasil; mostrando a situação 

sócio-econômica e política no governo de Juscelino Kubitschek; dando ênfase à 

aplicação do Plano de Metas e as suas conseqüências; relatando a criação de 

Brasília e fechando com a definição do endividamento e a inflação que o Brasil 

sofreu naquele período. Procurou-se questionar se a industrialização brasileira no 

governo de Juscelino Kubitschek produziu um maior endividamento externo e da 

inflação. Dividiu-se esta monografia em seis capítulos, com o referencial teórico 

colocaram-se as correntes neoclássicas, marxistas, estruturalistas e Keynesianas 

vigentes; esboça-se o período e a biografia sobre Juscelino Kubitschek; a situação 

econômica no período de 1951-1961; a criação de Brasília; a industrialização no 

Brasil com a origem da industrialização; o seu desenvolvimento e a crise, bem como 

o plano de metas implantado pelo governo, seus conceitos e seus aspectos positivos 

e negativos, como conseqüências um maior endividamento externo e da inflação, 

caracterizando a situação econômica daquela época. Os principais autores que 

referenciaram esta pesquisa foram: Carlos Lessa (1983); Paulo Sandroni (1994); 

Luiz Carlos Bresser Pereira (1998/2003); Werner Baer (2003) e Paulo Raimundo de 

A. Brito (2004). 

 

PALAVRAS-CHAVE: industrialização; Juscelino Kubitschek; Plano de Metas; 

Brasília; endividamento; inflação.  
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INTRODUÇÃO 

 

O tema desta monografia aborda um período específico da história brasileira quando 

do processo de industrialização no período de JK - Juscelino Kubitschek e suas 

conseqüências para o endividamento externo e a inflação. 

A história econômica brasileira teve um dos períodos mais ricos na década de 50, 

com o governo JK (1956 a 1961). Estimulando os brasileiros por meio de um 

competente esquema de comunicação, o presidente JK entusiasmou a nação com  

promessas de modernização e crescimento sócio-econômico com o slogan "50 anos 

em 5". O seu projeto econômico exposto em seu Plano de Metas focalizava as 

Indústrias de base que receberiam maiores investimentos.  

O Governo JK investiu com convicção na atração de capitais externos para equipar 

as indústrias locais. Com medidas que privilegiavam esses empréstimos, como a 

adoção de uma taxa cambial favorável e de facilidades na remessa de lucros para o 

exterior, o Brasil assistiu a uma invasão veloz do capital estrangeiro em áreas 

estratégicas. 

Questiona-se: Como afirmar que a industrialização brasileira no governo JK produziu 

um maior endividamento externo e da inflação? 

Se a industrialização brasileira teve início devido às crises no setor externo e sendo 

o Brasil um país exportador de produtos primários e importador de produtos 

manufaturados, crises no setor externo dificultaram a satisfação da demanda interna. 

Então deste modo, a industrialização brasileira assim como nos demais países da 

América Latina, se davam através de investimentos externos, uma vez que 



 

internamente não havia possibilidade de viabilizar inversões. 

O objetivo geral é apresentar o surgimento da industrialização no período de JK. E 

os objetivos específicos são: 

 Expor a historicidade da indústria no Brasil; 

 Mostrar a situação brasileira no período JK; 

 Relacionar a aplicação do Plano de Metas deste governo e as suas 

conseqüências; 

 Relatar a criação de Brasília; 

 Definir o endividamento e a inflação que o Brasil sofreu neste período. 

A industrialização brasileira foi feita para atender ao mercado interno, mas 

encontrava-se dominada pelo capital estrangeiro. Desse modo, o mercado nacional 

teve que se adaptar à produção das empresas multinacionais, que, por sua vez, 

procuravam reproduzir os mesmos níveis de consumo dos mercados de suas 

matrizes, o que trás como conseqüência o agravamento da concentração de renda 

no Brasil.  

Esta monografia divide-se em seis capítulos: 

Primeiramente no “Referencial Teórico” são colocadas as correntes neoclássicas, 

marxistas, estruturalistas e Keynesianas vigentes. 

No “Governo JK” apresenta um esboço daquele período, juntamente uma biografia 

sobre JK. 

A “Situação Econômica” no período de 1951-1961 é apresentada como suporte para 



 

o tema em questão. 

A “Criação de Brasília” objetiva relatar a criação e os criadores da nova capital do 

país. 

No quinto capítulo “Industrialização no Brasil” trata da origem da industrialização; o 

seu desenvolvimento e a crise. 

No capítulo “Plano de Metas” estão os conceitos, os pontos positivos e negativos 

deste conjunto de medidas de política econômica e administrativa que o governo JK 

implantou, considerações finais com as referências bibliográficas. 

Em 1930 a economia brasileira iniciou-se com um novo modelo de crescimento onde 

o mercado interno exercia papel primordial no processo de financiamento da 

economia nacional. 

A indústria brasileira passa a ser financiada pela renda interna, disponível neste 

momento devido à dificuldade de efetuar as importações necessárias para suprir a 

demanda brasileira por produtos industrializados. Contudo, no governo JK a 

industrialização brasileira e o seu Plano de Metas tiveram como conseqüências um 

maior endividamento externo e da inflação, caracterizando a situação econômica 

daquela época. 

 

 

 

 



 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A história do capitalismo está marcada pela forte influência das doutrinas 

econômicas. O fato de que exista uma mensagem embutida em muitas teorias 

econômicas não implica a inexistência de uma "ciência econômica", no sentido de 

um corpo sistemático de conhecimentos que nos arma para atuar mais eficazmente 

sobre a realidade. 

No referencial teórico, pode-se observar que Keynes1 marcara de modo mais 

acentuado a ciência econômica contemporânea, simbolizando os caracteres 

fundamentais da evolução do capitalismo, assim como Marx, através da análise feita 

a respeito da acumulação de capital e do desenvolvimento proporcionado pelos 

interesses divergentes de classes, servem de base para a execução deste trabalho. 

As obras de Keynes mostram que suas preocupações estavam sempre ligadas a 

questões práticas, a políticas de conjuntura. Ele não parecia interessado em 

reconstruir a teoria econômica a partir da análise do valor, mas em verificar por que 

motivo as teses marginalistas conduziam a políticas econômicas inconsistentes. Ele 

criticou esse conjunto de crenças, mostrando que, a cada momento, o nível de 

emprego numa economia capitalista depende da demanda efetiva, ou seja, da 

proporção da renda que é gasta em consumo e investimento. 

Segundo Sandroni (1994) o marginalismo surge como escola e teoria econômica 

estruturada a partir de 1870. No início do século XX, a análise econômica baseada 

                                                 
1 John Maynard Keynes, o mais célebre economista (1883-1946) da primeira metade do século XX, 
pioneiro da macroeconomia. Seus estudos sobre o emprego e o ciclo econômico deitaram por terra 
os conceitos da ortodoxia marginalista, e as políticas por ele sugeridas conduziram a um novo 
relacionamento, de intervenção, entre o Estado e o conjunto das atividades econômicas de um país. 



 

na utilidade marginal é refinada pelos representantes das três escolas mais 

importantes: a inglesa, com Alfred Marshall (1842-1924); a austríaca, representada 

por Bõhrn Bawerk (1851-1914) e Von Wieser (1851-1926), discípulos de Menger e a 

de Lausanne, com Pareto (1848-1923), discípulo de Walras. 

Escola e teoria econômica que define o valor dos bens a partir de um 
fator subjetivo a utilidade, isto é, sua capacidade de satisfazer 
necessidades humanas, rompendo com a teoria clássica, do valor-
trabalho. Como a necessidade é uma característica subjetiva, 
também a utilidade de um bem terá uma avaliação subjetiva, e um 
mesmo bem ou serviço terá diferentes utilidades e, portanto, valores 
diferentes, de acordo com o indivíduo. (SANDRONI, 1994, p 207). 

A escola marginalista declara que a satisfação de cada necessidade requer certa 

quantidade de um bem ou serviço. Na proporção que a quantidade consumida pelo 

indivíduo aumenta, reduz-se a satisfação obtida. 

Segundo Celso Furtado (1992) a teoria neoclássica foi o ponto de partida de Leontief 

na construção da matriz de input-ourput, a qual constitui um dos mais poderosos 

instrumentos para atuar sobre um sistema econômico nacional. A teoria neoclássica 

de distribuição da renda constitui o caso limite de sofisticação no disfarce de uma 

mensagem ideológica. 

A Escola Neoclássica é a escola de pensamento econômico predominante entre 

1870 e a Primeira Guerra Mundial, também conhecida como escola marginalista por 

fundamentar-se na teoria subjetiva do valor da utilidade marginal para re-elaborar a 

teoria econômica clássica. 

Da mesma forma, a teoria ricardiana dos custos comparativos 
constituiu o ponto de partida para captar a lógica do comércio 
internacional e não apenas uma justificação de certo padrão de 
divisão internacional do trabalho [...] Mediante um elegante sistema 
de equações diferenciais pretende-se "provar" a tese de que numa 
economia de mercado em que a concorrência se exerça em sua 
plenitude cada "fator de produção" recebe uma remuneração que 



 

esgota sua contribuição ao processo produtivo. (FURTADO, 1992, p 
96). 

Concluindo, Celso Furtado afirma que a luta pela elevação dos salários conduziria 

apenas ao desemprego e/ou a uma alocação "irracional" de recursos produtivos. 

Para Sandroni (1994) existem duas vertentes que explicam o processo inflacionário 

no país: 

 A vertente estruturalista que atribui a inflação a enelasticidade da oferta em certos 

setores da economia, especialmente o setor da produção de bens agrícolas de 

consumo interno e as importações, que não responderiam adequadamente aos 

estímulos da demanda; 

 A vertente monetarista que atribui a inflação aos déficits governamentais e a seu 

financiamento através de emissões. 

Final da década de 50 e início da 60, com o desenvolvimento da produção interna de 

bens de consumo duráveis e bens de capital, segundo Suzigan (1974, p 172) surgiu 

à necessidade de crédito em médio prazo para vendas à prestação. A inexistência 

de depósitos a prazo impedia que o sistema bancário suprisse essa modalidade de 

crédito. Introduziu-se então uma inovação financeira no âmbito das sociedades de 

crédito, financiamento e investimento, que teria crescente importância no 

financiamento das atividades correntes das empresas: a letra de câmbio. 

O crescimento das "Financeiras" para Suzigan (1974) representava um passo no 

sentido da finança interna para a finança externa, isto é, para a mobilização de 

recursos através do sistema financeiro. 



 

Para Sandroni (1994) no período em que a inflação atingia de 10% a 20% ao ano, 

ao provocar a ordem estrutural, peculiarmente à limitação à nossa capacidade de 

importar; teriam condições de explicar uma parte importante da inflação brasileira, 

contudo não se constituía uma explicação satisfatória. 

O Governo não podia utilizar o sistema financeiro para custear seus 
gastos. A inflação fez com que os títulos da dívida pública federal 
tivessem taxas reais negativas de rendimento. Além disso, o crédito 
do Governo estava comprometido. Entre 1955 e 1961 praticamente 
não houve aumento da dívida, tendo as emissões de 1962/64 
assumido caráter compulsório. As despesas do Governo eram 
financiadas através da elevação da carga tributária (particularmente 
em 1958/60) e principalmente pela expansão primária do volume de 
meios de pagamentos. (SUZIGAN, 1974, p 176). 

A teoria estruturalista está fundamentada, segundo Pereira (1998, p 61) pela ação 

conjugada dos fatores de crescimento intenso da demanda de produtos primários 

conseqüentes à rápida industrialização, e a relativa rigidez do setor primário resulta 

numa elevação dos preços dos produtos agrícolas mais forte que a dos preços 

industriais. 

De acordo com Furtado (1992, p 95) “Keynes relata que todo político é escravo de 

um economista morto [...] que a dinâmica do capitalismo irradia de confrontações 

entre forças sociais que têm consciência de serem ao mesmo tempo 

interdependentes e antagônicas”. O sistema produtivo referencia-se na cooperação 

dos seus participantes, contudo a forma como é concebido o trabalho coletivo reflete 

a relação de forças entre agentes que controlam os meios da produção. Esses 

meios são múltiplos: força física e habilidade manual do trabalhador; instrumentos de 

diversos graus de complexidade; conhecimentos especializados; informação e 

crédito. 

Ainda para Furtado (1992) a iniciativa da organização da produção e o controle 

desta são prerrogativas de agentes que estabelecem certos recursos produtivos. 



 

Agentes que estão no auge face aos que participam da produção como simples 

trabalhadores. 

Os economistas neoclássicos negaram a teoria do valor-trabalho da escola clássica, 

substituindo-a por um fator subjetivo, a utilidade de cada bem e sua capacidade de 

satisfazer as necessidades humanas. 

A escola neoclássica é basicamente microeconômica, baseada no comportamento 

dos indivíduos e nas condições de um equilíbrio estático, estudando os grandes 

agregados econômicos a partir desse ponto de vista e com uso da matemática. 

Karl Marx e Friedrich Engels fundaram a Escola de pensamento econômica que 

consiste num conjunto de teorias econômicas, filosóficas, sociológicas e políticas, 

desenvolvidas a partir da filosofia de Hegel, do materialismo filosófico francês do 

século XVIII e da economia política inglesa do início do século XIX. 

A síntese dessas formulações foi apresentada em O Capital (1867), 
em que, a partir da teoria do valor-trabalho da escola clássica 
inglesa, Marx desenvolve o conceito de mais-valia como trabalho 
excedente, não-pago, fonte do lucro, do juro e da renda da terra. 
(SANDRONI, 1994, p 124). 

Entretanto, após a morte de Marx e Engels, a rápida industrialização da Alemanha e 

o fortalecimento do Partido Social-Democrata e dos sindicatos melhoraram as 

condições de vida dos operários alemães. 

 

 

 

 



 

3 GOVERNO JK 

 

O governo JK foi caracterizado pela proposta de mudanças e pelo slogan "50 anos 

em 5" e assumiu a presidência da república em janeiro de 1956 com muita confiança 

e simpatia dos brasileiros. 

A principal política do governo JK foi o desenvolvimento por meio da industrialização, 

acelerar um país, promover empregos e fazer da indústria o centro das atividades 

nacionais e exterminar com a dependência da economia cafeeira. Um dos recursos 

foi o incentivo do capital estrangeiro. 

A história do Brasil sofreu o mais expressivo crescimento industrial no período JK, 

pois foi neste governo que a produção industrial cresceu 80%, contudo o seu 

objetivo maior foi à mudança da capital federal do Rio de Janeiro para o Centro-

Oeste brasileiro.Esta mudança, que foi a criação de Brasília, em 1957, teve como 

objetivo geral desenvolver o interior do Brasil. 

O crescimento da indústria e a criação de Brasília foram os principais fatores que 

elevaram a inflação, chegando a mais de 30% no período final do governo JK, que 

ficou marcado pela crise econômica. 

 

3.1 BIOGRAFIA DE JK 

JK - Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu em 12 de setembro de 1902, em Minas 

Gerais, na cidade de Diamantina. Formou-se em Medicina e nomeado capitão 

médico da polícia mineira. Aos 29 anos casou-se com Sarah Luiza Gomes de 



 

Lemos.  

Em 1934 foi chefe de gabinete e eleito Deputado Federal, até que três anos mais 

tarde perde o cargo devido ao advento do Estado Novo2 e por este motivo volta a 

clinicar. 

Em 1940 foi nomeado prefeito de Belo Horizonte e contou com o apoio do arquiteto 

Oscar Niemeyer para realizar diversas obras, inclusive a urbanização da Pampulha. 

Em 1946 elegeu-se deputado à Assembléia Nacional Constituinte. 

Em 1950 foi governador de Minas Gerais com o lema "Energia e Transporte". 

Em 1955 foi eleito presidente do Brasil. 

Em 1960 foi eleito Senador por Goiás. 

Em 1964, teve o seu mandato cassado, seus direitos políticos suspensos pelo 

regime militar por 10 anos, sendo assim impedido de disputar as eleições 

presidenciais de 1965. 

Em 1976 foi vítima de um acidente automobilístico e faleceu. 

 

 

 

 

                                                 
2 O Estado Novo (1937 a 1945) foi um período autoritário instaurado por um golpe de Estado que 
garantiu a continuidade do governo de Getúlio Vargas. 



 

4 SITUAÇÃO ECONÔMICA (1951-1961) 

 

O governo JK ofereceu às multinacionais estímulos que passaram a constituir 

instrumentos da política econômica do Estado. Em decorrência disso, desenvolveu-

se, no país, um processo de internacionalização da economia. Ou seja, a estrutura 

do setor industrial tornou-se amplamente integrada à estrutura econômica mundial 

por intermédio das multinacionais. 

A crise que se abateu sobre as economias de todo o mundo, não levou o Brasil a 

uma depressão tão prolongada e profunda, se comparado com as economias 

desenvolvidas. Ocorre uma ruptura no processo nacional de industrialização e o 

capital estrangeiro entra no processo produtivo fazendo com que haja um inter-

relacionamento e dependência entre o capital nacional e o internacional. 

A característica principal da economia brasileira neste período 
consiste na consolidação da industrialização brasileira, quando se 
instala a indústria pesada, principalmente a automobilística, ao 
mesmo tempo em que a indústria de base ganha novo impulso com a 
instalação de novas indústrias siderúrgicas e o desenvolvimento 
acelerado da indústria de construção naval. Os principais problemas 
enfrentados foram de três tipos: O déficit no balanço de pagamentos 
e a deterioração dos termos de troca; os pontos de estrangulamento 
(internos e externos); a inflação. (BENEVIDES, 1979, p 201). 

O governo JK para defender o mercado interno dos efeitos da crise no mercado 

internacional, adota uma série de medidas que funcionam como um grande incentivo 

à industrialização, uma vez que serviram de instrumento para a manutenção da 

renda interna.  

O Plano de Metas tinha dois objetivos principais, em relação aos 
quais o equilíbrio do sistema foi relegado a um plano secundário: o 
primeiro dizia respeito à solução das maiores inadequações entre a 
infra-estrutura econômica, especialmente Energia e Transporte, e o 
grau de desenvolvimento econômico, e o segundo, à 



 

complementação e integração vertical da estrutura industrial 
brasileira. (VERSIANI, 1978, p 267). 

Segundo Brum (1991, p 94) os objetivos principais do governo JK podem ser assim 

sintetizados: 

 No plano econômico, para onde converge a ênfase maior, a promoção de um 

crescimento acelerado da economia, de modo a colocar o Brasil num novo patamar 

de desenvolvimento (industrialização); 

 No plano social, a criação de novas oportunidades de emprego e elevação do 

nível de vida da população; e no plano político, a estabilidade política e a garantia 

das liberdades democráticas. 

A industrialização brasileira iniciou-se por meio da substituição de importações, 

contudo existiram dificuldades para seu desenvolvimento neste período, pois este 

processo dificultou o desenvolvimento do capital na economia brasileira. 

Na verdade, a economia brasileira que nos anos trinta acelerava seu 
processo de industrialização via substituição de importações, nos 
anos cinqüenta, com a entrada das multinacionais e a intervenção 
crescente do Estado, dá um salto qualitativo. Desenvolve-se de 
maneira explosiva e ao mesmo tempo aprofunda os desequilíbrios e 
a concentração da renda. (PEREIRA, 1998, p 66). 

Segundo Pereira (1998) a economia brasileira é o caso mais típico de 

subdesenvolvimento industrializado, sendo caracterizado principalmente por coligar 

altas taxas de crescimento econômico a um forte processo de concentração da 

renda. 

De acordo com Brito (2004, p 16) existiu trinta objetivos agrupados em cinco metas: 

 Energia - elétrica, nuclear, carvão mineral e petróleo; 

 Transporte - ferroviário, rodoviário, serviços portuários e de drenagem, marinha 



 

mercante e transporte aeroviário; 

 Alimentação - trigo, silos, frigoríficos, matadouros industriais, modernização 

agrícola; fertilizantes; 

 Indústria de base - siderurgia, alumínio, metais não ferrosos, cimento, álcalis, 

celulose e papel, borracha, exportação de minério de ferro, indústria mecânica e de 

material elétrico pesado; 

 Educação - formação de pessoal técnico.  

Em 1961, o Brasil atinge seu ponto máximo na industrialização, para depois a 

economia entrar gradativamente em crise. Ocorrem então mudanças essenciais no 

setor sócio-econômico e político. 

Para a implementação de um conjunto de metas tão ambicioso, e em 
um ambiente econômico desfavorável, em face do agravamento das 
pressões inflacionárias internas e a crescente diminuição da 
capacidade para importar, o Governo foi obrigado a lançar mão de 
um conjunto de medidas de política econômica e administrativa. As 
primeiras visando à canalização dos esforços no sentido adequado e 
a segunda ao contorno das dificuldades impostas por uma estrutura 
administrativa sem as condições de flexibilidade e coordenação 
indispensáveis à execução das metas. (VERSIANI, 1978, p 269). 

De acordo com Pereira (1998) neste período consolida-se e encerra-se a primeira 

fase, da Revolução Industrial Brasileira. Registrando um crescimento da produção 

industrial, que alcança uma taxa média anual de 11%, quase o dobro, portanto, da 

taxa de aumento do produto. 

JK abandona o projeto de desenvolvimento baseado na indústria nacional e 

direciona a integração da economia nacional com o capital estrangeiro. Surgindo a 

dependência e subserviência ao capital internacional. De acordo com Pereira (1998, 

p 63) sem que isto represente um aumento significativo da taxa de acumulação de 



 

capital: O excedente adicional é basicamente utilizado para a compra de bens de 

consumo de luxo por capitalistas e tecno-burocratas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 CRIAÇÃO DE BRASÍLIA 

A construção de Brasília teve um significado muito importante para o pensamento 

desenvolvimentista, pois simbolizou o marco de transformação do Brasil pela 

possibilidade de se avançar para o centro do país, o que em épocas anteriores era 

considerado impossível.  

A criação de Brasília foi um grande desafio, pela ousadia do projeto é um fato 

incontestavelmente da maior importância na história do urbanismo. 

Segundo Brito (2004, p 16) agregando-se aos 30 objetivos do Plano de Metas 

colocou-se Brasília, denominada "meta-síntese", cuja aprovação deu-se no 

Congresso de 1956.  

Em 1957, Lúcio Costa3 (2006, p 3) vence o concurso nacional para a elaboração do 

Plano Piloto de Brasília e como ele mesmo diz, este plano de originou "do gesto 

inicial que designa um lugar e dele se apodera: dois eixos que se cruzam em angulo 

reto formando uma cruz". Ele não simboliza uma cruz, e sim uma ave gigantesca 

rumo ao sudeste. O eixo norte-sul, sem curva, traça a grande via de comunicação 

rodoviária ao longo da qual articulam-se zonas residenciais alinhadas em imensas 

quadras. 

Oscar Niemeyer4 projetou grande parte dos principais edifícios de Brasília, incluindo: 

o Congresso; os Palácios da Alvorada, da Justiça, do Planalto e dos Arcos; a 

                                                 
3 Nasceu em Toulon, França, em 27 de fevereiro de 1902 e faleceu no Rio de Janeiro em 1998. Em 
1987 apresenta um trabalho intitulado Brasília Revisitada, no qual pede que se respeitem as quatro 
escalas que estiveram na concepção da cidade (monumental, residencial, gregária e bucólica). 
FONTE: www.infobrasilia.com.br/lucio.htm  
4 Nascido no Rio de Janeiro, em 15/12/1907, formou-se em 1934 pela Escola Nacional de Belas 
Artes. Seu primeiro trabalho - como membro da equipe liderada por Lúcio Costa e que tinha a 



 

Catedral; o "Minhocão" da Universidade de Brasília; o Teatro Nacional; o Memorial 

JK.  

 O Conjunto urbanístico arquitetônico e paisagístico de Brasília no Distrito Federal é 

um dos bens brasileiros que integram a lista do patrimônio mundial preservado pela 

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a educação, à ciência e a cultura, 

que visa à preservação para as gerações futuras, das maravilhas produzidas ao 

longo da existência da Terra e da história da humanidade. 

Juscelino Kubitschek, Costa e Niemeyer fizeram uma previsão de que a cidade de 

Brasília comportaria até 700 mil habitantes e que os excedentes seriam acolhidos 

pelas sete cidades satélites. 

A partir de 1960, com o fim do mandato presidencial de Kubitschek, e, sobretudo a 

partir de 1964, com a instauração de uma nova política e a dispersão da equipe de 

arquitetos, a jovem capital do Brasil conheceu sérias dificuldades das quais, ainda 

hoje algumas não foram superadas. 

A idéia da criação de uma capital no centro do país começou a ser analisada na 

primeira Constituinte no Império Brasileiro, em 1823, numa proposta colocada por 

José Bonifácio de Andrada e Silva, questionando à necessidade da transferência da 

Capital para um lugar mais central do interior do país. 

 

José Bonifácio de Andrada e Silva, tão logo viu proclamada a 
independência do Brasil, ofereceu à assembléia constituinte, a que 
então presidia, uma Memória, onde demonstra as vantagens de uma 
nova capital do Império no interior do Brasil, em uma das vertentes 

                                                                                                                                                         
consultoria de Le Corbusier - foi à sede do Ministério de Educação e Saúde em 1936, obra que se 
caracterizou como um marco da arquitetura moderna mundial. 



 

do rio São Francisco, que poderá chamar-se Petrópole ou Brasília. 
(WIKIPÉDIA, 2006. p 02). 

De acordo com o Censo 1996 a população de Brasília chegou a 199.020 apenas à 

Região Administrativa de Brasília, ou seja, corresponde basicamente ao "traçado do 

avião" - a Asa Sul e a Asa Norte. Em 2000 teve uma pequena diminuição para 

198.422. 

Mesmo com a soma da população da Região Administrativa de Brasília, do Cruzeiro, 

do Lago Sul e do Lago Norte, este 'Grande Plano Piloto' corresponde a apenas 16% 

da população do Distrito Federal. Contudo em Taguatinga e Ceilândia, que na 

prática são como uma cidade única, correspondem juntas a 29% da população do 

DF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 INDUSTRIALIZAÇÃO NO BRASIL 

No período JK, as indústrias que surgiam no país eram consideradas específicas e 

frágeis, pois trabalhavam com a produção de bens de consumo básicos e a 

industrialização ainda não estava efetivada já que não existia essa indústria de bens 

de produção.  

6.1 ORIGEM 

No Brasil, segundo Luz (1975) antes do último quartel do século XIX, não existia um 

movimento coletivo partindo da própria indústria em prol da industrialização do país. 

A política industrial do Príncipe Regente não apresentava, 
evidentemente, a amplitude, nem a sistematização do colbertismo, 
nem mesmo comparavam-se às medidas postas em prática, no 
Brasil, com a regulamentação estabelecida e a variedade de 
concessões feitas, já na época moderna, pelos reis da França 
anteriores a Luís XIV, pois muito diferentes eram as condições que 
existiam ria França, com suas arraigadas tradições medievais e as 
de uma colônia do novo mundo ainda por explorar. (LUZ. 1975, p 
49). 

Entretanto, o sistema, no seu ramo industrial, não chegou a desenvolver-se 

completamente. D. João e seus conselheiros apenas esboçaram uma política 

industrial de caráter mercantilista cuja complementação seria frustrada pela 

participação do Brasil, como nação, num mundo que havia rejeitado as concepções 

do Antigo Regime e tentava a experiência do liberalismo. 

 

O pensamento que presidiu o movimento industrialista a partir da 
década de quarenta já apresentava um cunho mais acentuadamente 
nacionalista pleiteando francamente uma política de proteção 
alfandegária com o objetivo de salvaguardar a independência 
econômica da nação. Alves Branco chamava a atenção para a 
precariedade de uma economia baseada em produtos agrícolas e 
dependentes de mercados externos. (LUZ. 1975, p 50). 

Iniciou-se a industrialização como forma de solução e para um país que não tinha 



 

criado medidas efetivas de acumulação de capital, o recurso disponível seria abrir as 

portas ao capital estrangeiro. O período estava favorável para este tipo de 

investimento, pois com o fim da Segunda Guerra Mundial os países voltavam a 

desenvolver, principalmente os EUA, cujas empresas começavam a se 

internacionalizar. 

O impulso de industrialização ocorrido depois da Segunda Guerra 
Mundial foi, inicialmente, conseqüência das medidas adoradas para 
enfrentar as dificuldades do balanço de pagamentos. Essas medidas 
só gradualmente se tornaram instrumentos conscientes para a 
criação de um complexo industrial principalmente na década de 
1950. O controle do câmbio foi uma das ferramentas básicas para a 
industrialização do país. (BAER, 2003, p 73). 

O processo industrial trouxe ao país uma capacidade produtiva capaz não só de 

atender às necessidades básicas da sociedade, mas também criou um mercado 

complexo de consumo. O governo de JK possibilitou um crescimento econômico 

acelerado, porém, contraditoriamente, criou disparidades regionais e índices 

inflacionários elevados, gerando a insatisfação da população. 

 

6.2 DESENVOLVIMENTO 

Na década de 50 ocorreu uma grande migração do campo para as cidades que 

resultou em uma taxa de crescimento populacional urbano de cerca de 5,4% ao ano, 

segundo Baer (2003). A maioria do aumento na produção de alimentos deveu-se à 

utilização de novas terras dedicadas ao cultivo em vez de um aumento de 

produtividade em áreas agrícolas mais antigas. 

Como a rápida e crescente demanda por comida nos centros urbanos tinham de ser 

atendida a partir de áreas cada vez mais distantes, houve uma crescente pressão 

sobre dois pontos cruciais: a precária rede de transporte rural-urbano e o sistema de 



 

comercialização agrícola. 

A presença no Brasil das grandes fábricas de automóveis significou 
não só salários e lucros para os seus empregados e acionistas, mas 
também um imenso crescimento das oportunidades de emprego e 
investimento para a indústria de base, para o setor de 
comercialização dos veículos produzidos. Dessa forma, o fato dos 
lucros dessas empresas irem beneficiar acionistas no exterior pouco 
significa em comparação com o estimulo ao desenvolvimento 
econômico do país que representaram. (PEREIRA, 2003, p 48). 

A primeira fase da Revolução Industrial, segundo Pereira (2003) consolida-se entre 

1956 a 1961, sendo caracterizada pelo crescimento da produção industrial, que 

alcança quase o dobro da taxa de aumento do produto.  

O governo de Juscelino Kubitschek cria a SUDENE - Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste, com a finalidade de supervisionar os problemas 

econômicos e políticos da região Nordeste, sob o pretexto de estimular o 

desenvolvimento desta região. No entanto, a ação da SUDENE se limitou a 

incentivos às velhas oligarquias, não solucionando o problema central da região e a 

concentração de terras. 

O Brasil passou por um amplo processo de industrialização, instalou toda a sua 

indústria de consumo tanto leve como pesada, e fez extraordinários progressos no 

setor da indústria de base e da de equipamentos. A industrialização trouxe consigo a 

urbanização e o aumento da taxa de crescimento da população. 

As disparidades regionais no crescimento da atividade econômica e na distribuição 

do produto nacional são características da história econômica do Brasil. Com a 

industrialização, a concentração regional acentuou-se, apesar de que, mesmo antes 

de II Guerra Mundial, o crescimento na região Sudeste já predominava. Contudo, a 

industrialização do pós-guerra tendeu a fortalecer o desequilíbrio existente 

principalmente entre o Centro-Sul e o Nordeste.  



 

Ademais, em tamanha crise, pretendia-se realizar as "reformas de 
base", denominadas na época resultados a serem conseguidos via 
elevação salarial, melhor distribuição de renda e melhor bem-estar 
fato que no capitalismo só tem ocorrido quando há crescimento 
econômico e não recessão. (BRITO, 2004, p 17). 

O governo Kubitschek, marcado pelo êxito do desenvolvimento econômico e pela 

tolerância política, deveria ter contribuído para a continuidade da estabilidade 

política. 

 

6.3 CRISE 

A industrialização brasileira ficou enraizada na região Sudeste, principalmente em 

São Paulo, devido a esta centralização se intensificou as diferenças regionais. O 

Sudeste fornecia os produtos manufaturas, e a região Nordeste fornecia a matéria-

prima e a mão-de-obra para o desenvolvimento do processo industrial brasileiro. 

O problema foi percebido com o aumento das disparidades, principalmente, entre a 

região Sudeste e o Nordeste, e segundo Oliveira (1989, p 57) motivado, de um lado, 

pelo crescimento industrial da região Sudeste e, de outro, pela falta de competição 

das atividades eminentemente exportadoras da região Nordeste. Enfatizando que o 

crescimento do Sudeste teve a cooperação dos nordestinos que procuravam 

emprego e abandonavam a sua região por falta de opção de trabalho. 

O Estado não possuía recursos em grande proporção que pudesse financiar os 

projetos de redução dos pontos de estrangulamento da economia brasileira, sendo a 

única alternativa à entrada de capitais estrangeiros, que por sua vez estavam 

disponíveis, nesse momento, para os países periféricos. Dessa forma, o governo 



 

aumentava a dívida externa e a dependência, para que as indústrias estrangeiras 

aqui se instalassem, ampliando a exploração e a própria dependência. 

Segundo Pereira (2003) a luta do capitalismo internacional, iniciou-se com os 

ingleses e depois com os norte-americanos, em relação ao Brasil eles dificultaram 

seu desenvolvimento industrial, a fim de conservar o mercado para seus produtos 

manufaturados de exportação. Surge um grande fluxo de capitais para a América 

Latina, criando as condições necessárias para a implementação do setor de bens de 

consumo, inclusive duráveis. Naquele período o Brasil era o país mais desenvolvido 

da América Latina. 

Segundo Suzigan (2000, p 23) podem-se identificar quatro interpretações principais 

a respeito do desenvolvimento industrial brasileiro a partir de uma base agrícola-

exportadora: 

• A teoria dos choques adversos argumenta que a industrialização começou como 

uma resposta às dificuldades impostas às importações pelos choques da Primeira 

Guerra Mundial, da Grande Depressão da década de 1930 e da Segunda Guerra 

Mundial; 

• A ótica da industrialização liderada pela expansão das exportações pressupõe a 

existência de uma relação linear entre a expansão do setor exportador 

(principalmente café) e a industrialização; de acordo com essa interpretação, o 

crescimento industrial ocorria durante períodos de expansão dessas exportações e 

era interrompido pelas crises no setor exportador, as guerras e a Grande Depressão 

da década de 1930; 



 

• A interpretação baseada no desenvolvimento do capitalismo no Brasil ou o 

"capitalismo tardio" propõe que o crescimento industrial deu-se como parte do 

processo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil. De acordo com essa escola 

de pensamento, a acumulação de capital industrial ocorreu juntamente com a 

acumulação de capital no setor exportador (café) nos períodos de expansão das 

exportações; 

• A ótica da industrialização intencionalmente promovida por políticas do governo 

embora reconheça a importância da expansão do setor exportador na criação de um 

mercado para produtos manufaturados, enfatiza o papel de políticas deliberadas do 

governo para promover o desenvolvimento industrial, especialmente proteção 

aduaneira e concessão de incentivos e subsídios à indústria. 

O comércio do café lançou as bases para o desenvolvimento industrial por várias 

razões, segundo Suzigan (2000, p 33): 

• Promover a monetização da economia e o crescimento da renda interna, o café 

criou um mercado para produtos manufaturados; 

• Promover o desenvolvimento de estradas de ferro e o investimento em infra-

estrutura ampliou e integrou esse mercado; 

• Desenvolver o comércio de exportação e importação contribuído para a criação 

de um sistema de distribuição de produtos manufaturados; 

• Promover a imigração, aumentou a oferta de mão-de-obra. 

• A exportação de café provia os recursos em moeda estrangeira para a importação 

de insumos e bens de capital para o setor industrial. 



 

De acordo com Furtado (1992, p 99) a história da política econômica, nos países da 

América Latina, caracteriza-se pela falta de visão critica das teorias econômicas 

existentes. “Não se situando corretamente dentro da complexa estrutura do sistema 

capitalista, muitos dirigentes políticos deslizavam com freqüência para o mimetismo 

doutrinário”. 

Para se ter uma idéia das conseqüências dessa liberdade de ação 
que o imperialismo passou a ter no governo JK, basta verificar que 
entre 1947 e 1960, entraram no Brasil US$ 1.814 milhões de dólares 
e saíram, no mesmo período, US$ 2.459 milhões de dólares. Entre 
1957 e 1959, cem empresas brasileiras foram internacionalizadas. 
(BRUM, 1991, p 104). 

Nesse processo, a inflação foi utilizada como forma de criar poupança forçada e 

aumentar os investimentos estatais, essa forma de captar recursos gerou 

desastrosas conseqüências sociais e econômicas. 

A equipe econômica do Governo Militar de 1964 afirmava existir 
grave herança do regime deposto, que era uma inflação praticamente 
incontrolável. Para os ministros, essa inflação tinha duas causas 
precisas: o excesso de demanda e os desencontrados reajustes 
salariais. (BRITO, 2004, p 17). 

De acordo com Baer (2003) um grande problema foi o aumento da inflação que por 

um momento desempenhou um papel positivo na realocação dos recursos a fim de 

apoiar o impulso de industrialização, suas taxas alcançaram tais níveis no início da 

década de 60 que qualquer contribuição para o desenvolvimento por parte de um 

mecanismo de poupança compulsória era dominado pelos efeitos das distorções 

produzidos pela inflação. 

Para Suzigan (1974, p 171) até o início dos anos 60, era completa a predominância 

no Brasil do sistema monetário no conjunto dos ativos financeiros em poder do 

público não-bancário. Ineficiente o sistema financeiro, o aumento do crédito 

dependia basicamente da expansão primária dos meios de pagamento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 PLANO DE METAS 

O Plano de Metas foi uma resposta ao conflito entre os setores industriais e os 

intentos da política de estabilização, uma retomada da industrialização nos padrões 

dos primeiros anos do decênio a um nível mais ambicioso de racionalização. 

As influências do pensamento da Comissão de Planejamento para a 
América Latina e Região do Caribe (Cepal), criada no final dos anos 
40, inspiraram a metodologia para a elaboração do Plano de Metas, 
identificando Pontos de Estrangulamento que inibiam o crescimento 
econômico e de Pontos de Germinação, que teriam efeitos 
multiplicadores para o progresso. (BRITO, 2004, p 16). 

Entre 1956 a 1961, ocorreu a implantação de um bloco de investimentos altamente 

complementares que determinou um novo modelo de acumulação na economia 

brasileira, ultrapassando o período da industrialização restringida. 

Para esta implantação foi imprescindível para o Governo Federal aplicar um conjunto 

de medidas de política econômica e administrativa, pois o país passava por um 

momento desfavorável, com o agravamento das pressões inflacionárias internas e a 

crescente diminuição da capacidade para importar, foi necessário para o Governo 

aplicar um conjunto de medidas de política econômica e administrativa. 

Na década de 50, o governo formulou um ambicioso conjunto de objetivos setoriais 

conhecido por Plano de Metas, que constitui a mais sólida decisão consciente em 

prol da industrialização na história econômica do país. Para Lessa (1983, p 27) estes 

objetivos iriam servir durante os próximos cinco anos de norteio à política econômica 

e, em certos aspectos, ao longo de sua execução suas postulações iniciais foram 

superadas e seu caráter de política de desenvolvimento industrial confirmado. 

A "aparência" de estabilidade era dada pelo desenvolvimento 
continuado, pelo otimismo generalizado com o Programa de Metas e 
a euforia de Brasília e, principalmente, pela manutenção do regime 
democrático, incluindo participação política, eleições livres, liberdade 



 

de imprensa, direito de greve etc. No entanto, logo após, a 
instabilidade profunda desencadeada pela renúncia de Jânio 
Quadros e as tensões no Governo Goulart quase leva o país à 
guerra civil. (BENEVIDES, 1979, p 47). 

De acordo com Baer (2003, p 83) o Plano de Metas não necessitou de despesas 

adicionais equivalentes ao valor de todos os programas ali contidos, pois somente 

(30%) estavam no orçamento normal. Ocorrendo dificuldades para a 

complementação dos 70% não-incluídos. 

Desta forma, esperavam-se conseguir recursos necessários por meio da tributação 

da receita adicional resultante do plano em si, e alguns outros através da venda de 

moedas estrangeiras retidas pelo Banco do Brasil e também quantias por meio de 

um reajuste dos impostos aduaneiros há uma base ad valorem mais realista 

somando cerca de Cr$ 7 bilhões sem cobertura. Resolveu-se que esse valor teria de 

vir de operações de empréstimos. 

Segundo Brito (2004, p 16) os resultados do Plano de Metas foram muito bons. “A 

economia brasileira cresceu a uma taxa média de 8,3% ao ano, jamais registrada em 

período tão longo”.  

O Plano de Metas, de acordo com Lessa (1983, p 29) na verdade, “apenas coroava 

um processo pelo qual [...] vinha progressivamente delegando ao governo poderes e 

instrumentos para que fizesse frente às tarefas de complementação industrial”. 

De acordo com Paulo Brito (2004) e Milton Braga Furtado (2000) o Plano de Metas 

foi aprovado no Congresso, foi orçamentado e durou um governo, apesar dos 

problemas de implementação principalmente devido a dificuldades financeiras, pois 

se tratava de projetos especiais de desenvolvimento e também no orçamento 



 

governamental regular. Ele exerceu o efeito de retirar do orçamento regular uma 

parte das despesas consideradas desenvolvimentistas. 

Segundo Versiani (1978, p 267) o Plano de Metas não “coincidia exatamente com o 

período 1956/1961”, foi um conjunto de diversos instrumentos envolvendo os setores 

político e econômico, que se não permitiu uma perfeita compatibilização entre esses 

instrumentos, "pelo menos evitou as mais gritantes contradições”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se considerar que a afirmação do questionamento principal desta monografia 

está correta e que a industrialização brasileira no governo JK - Juscelino Kubitschek 

produziu um maior endividamento externo e da inflação.  

O objetivo geral foi atingido quando se apresentou o surgimento da industrialização 

no período de JK que teve como foco a região Sudeste que acolheu a 

industrialização brasileira, e o principal estado foi São Paulo, o que de uma certa 

maneira intensificou as distorções regionais e no interior do Brasil. 

O Sudeste era fornecedor de produtos manufaturas, enquanto ao Nordeste cabia o 

fornecimento de matéria-prima e mão-de-obra para o desenvolvimento do processo 

industrial brasileiro. Desta forma, os nordestinos abandonavam suas terras para 

trabalhar como bóias-frias e construir as cidades do Sudeste. 

No entanto, a importância demasiada que foi dada ao processo de industrialização, 

trouxe como conseqüência a negligência a outras áreas de investimento, 

promovendo uma série de desequilíbrios de natureza social e regional, ocasionando 

problemas na economia que impediam o crescimento e desenvolvimento da 

economia. 

Atraso do setor agrícola foi um dos desequilíbrios inibindo o desenvolvimento 

econômico e o sistema educacional que permanece ineficiente, implicando desta 

forma na mão-de-obra desqualificada, necessária a uma indústria em crescimento e 

com necessidade cada vez maior de especialização. 



 

A política desenvolvimentista, na prática, tinha como objetivo maior acumular 

internamente recursos para os elevados investimentos em infra-estrutura, o governo 

utilizou mecanismos que geraram conseqüências sócio-econômicas desfavoráveis 

como as altas taxas de inflação, que acentuou a transferência de renda entre os 

setores, deteriorando o poder aquisitivo principalmente dos brasileiros de classe 

baixa. 

Relacionou-se a aplicação do Plano de Metas do governo Juscelino Kubitschek e as 

suas conseqüências positivas e negativas, que foram determinantes para 

caracterizar este período sócio-econômico, e com a criação de Brasília reforçou o 

endividamento e a inflação no Brasil. 

A implantação de um bloco de investimentos altamente complementares 

correspondendo ao Plano de Metas, entre 1956 / 1961, determinou um novo padrão 

de acumulação na economia brasileira, superando a fase de industrialização 

restringida. Ao se instalar o núcleo fundamental da indústria de bens de produção, o 

processo de industrialização passa a se consolidar. 

O Plano de Metas dava preferência ao desenvolvimento da industrialização 

integrada e do capital social básico de apoio a este plano, substituindo as 

importações que se vinha desenrolando nas duas últimas décadas. 

Pode-se assim definir o endividamento e a inflação que o Brasil sofreu neste 

período. O progresso foi inequívoco bem como os desequilíbrios apontados por 

Tavares. 
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