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ao Plano de Metas e II PND 
 

Acson Gusmão Franca1 

 

 

Resumo 

O presente estudo tem por finalidade analisar o planejamento econômico no período 

referente ao Plano de Metas (1956-1961) e II Plano Nacional de Desenvolvimento 

(1975 -1979). Para tanto, procura-se investigar como a atuação do Estado brasileiro na 

realização dessas duas estratégias de desenvolvimento via industrialização limitou o 

planejamento econômico diante da dependência externa. Apoiada nesse percurso, a 

hipótese desse trabalho é que à medida que o processo de industrialização “avançou”, a 

economia brasileira tornou-se mais subordinada ao capital internacional.  

 

Palavras chaves: Planejamento Econômico, Estado, Desenvolvimento Econômico, 

Industrialização e dependência externa.  

 

 

Abstract 

The present study aims at analyzing economic planning in the period related to the Plan 

of Goals (1956-1961) and II National Development Plan (1975 -1979). In order to do 

so, search to investigate how the Brazilian State's performance in the implementation of 

these two development strategies via industrialization limited economic planning in the 

face of external dependence. Based on this trajectory, the hypothesis of this work is that 

as the process of industrialization "advanced," the Brazilian economy became more 

subordinated to international capital 

 

Key words: Economic Planning, State, Economic Development, Industrialization and 

external dependence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Estudante de Mestrado em Desenvolvimento Econômico na Universidade Estadual de Campinas – 

UNICAMP. 
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Realizar uma análise acerca do planejamento econômico brasileiro é uma tarefa 

de grande complexidade, visto que a mesma impõe a necessidade de se compreender o 

Estado, bem como as suas múltiplas articulações em meio às estratégias de 

desenvolvimento criadas ao longo da formação econômica do Brasil. Nesse sentido, é 

de fundamental importância retomar ao passado colonial e entender os principais 

dilemas da nossa formação, o que significa esmiuçar as particularidades e vicissitudes 

de uma economia periférica que se relaciona com os países do centro capitalista 

mantendo a dependência externa e o subdesenvolvimento. Nesse sentido, as principais 

referências teóricas que discutiram tal problemática foram os autores Caio Prado Jr., 

Celso Furtado e Florestan Fernandes.  

De acordo com Furtado (1959) o período colonial representou a gênese da 

ocupação econômica do território brasileiro, o qual é, em boa medida, uma 

consequência da pressão política exercida sobre Portugal e Espanha pelas demais 

nações europeias. Durante esta fase, a economia brasileira conheceu dois ciclos 

econômicos de grande êxito: o ciclo do açúcar e o ciclo da mineração, sendo que cada 

um destes ocupou diferentes regiões do país, criando colônias agrícolas de exploração 

que produziam sob os ditames de um pacto colonial imposto pela metrópole portuguesa. 

Assim, as riquezas produzidas na colônia deveriam ser remetidas à metrópole, já que 

esta possuía exclusividade nas mesmas. 

O “sentido da colonização” tropical, do qual a economia brasileira é resultante, 

consistiu na organização da produção voltada para fora, ou seja, um negócio em 

proveito do comércio europeu. Esse “sentido” representa uma totalidade que apareceu 

na vida social, econômica e cultural dos trópicos de modo a criar um espaço de 

desenvolvimento mercantil, organizado sem “nexos morais” e sob a “órbita europeia” 

(Prado Junior, 2011, pp. 20-21; pp. 344 -346). Desse modo, para Prado Junior (2004) a 

sua superação só poderia acontecer por meio da revolução brasileira, quando seria 

possível eliminar os elementos da organização interna, econômica e social, herdados da 

nossa formação colonial, rompendo com a dominação imperialista e com círculo vicioso 

do subdesenvolvimento, responsáveis pela pobreza do ambiente mercantil e pela 

mediocridade da base econômica.   

A independência do Brasil ocorrida em 7 de Setembro de 1822 não um rompeu 

com a herança colonial, dado que após esta época a economia brasileira esteve voltada à 

exportação de matérias-primas, não conseguindo desenvolver um complexo industrial 

forte o suficiente para possibilitá-la criar um mercado interno (Furtado, 1959).   
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Existiram aqui poucos polos manufatureiros de pequeno porte e com 

crescimento limitado. Além disto, a criação do Estado independente não significou uma 

ruptura com esta dependência e com o atraso, pelo contrário, o Estado continuou sendo 

um instrumento de dominação, organizado para servir aos interesses da classe senhorial. 

Em contrapartida, “a sociedade nacional manteve-se (por causa da escravidão e da 

dominação patrimonialista) esclerosada pelos componentes do mundo colonial que 

subsistiam, indefinidamente com renovada vitalidade” (Fernandes, 2005, p. 29). Sobre a 

atuação do Estado nessa fase, Florestan Fernandes argumenta:  

Enquanto veículo para a burocratização da dominação patrimonialista 

e para a realização concomitante da dominação estamental no plano 

político, tratava-se de um Estado nacional organizado para servir aos 

propósitos econômicos, aos interesses sociais e aos designíos políticos 

estamentais senhoriais (FERNANDES, 2005, p. 68). 

 

Em suma, o desenvolvimento capitalista brasileiro apresentou em cada uma de 

suas sucessivas fases traços característicos das nações periféricas e heteronímicas que se 

relacionam com as nações hegemônicas sem romper com as condições estruturais -

indirect rule - que garantiam a vinculação da burguesia brasileira ao imperialismo 

(controle externo) e aos anacronismos da sociedade colonial (controle interno), ou seja, 

a dupla articulação (Fernandes, 2005). Para manter a viabilidade dos seus negócios e 

sobreviver enquanto classe, a burguesia aproveita das condições arcaicas de exploração 

do trabalho para integrar-se de forma desigual e dependente ao imperialismo, e, assim 

drenam excedentes de dentro para fora à medida que expandiriam a segregação social 

através da superexploração da força de trabalho. Isto reproduz de maneira combinada e 

contínua a dependência externa e o subdesenvolvimento (Sampaio Junior, 1999).  

Conforme Fernandes (2005) a perpetuação desta “dupla articulação” – 

dependência externa e subdesenvolvimento - foi a estratégia utilizada pelas classes 

dominantes para dimensionarem o desenvolvimento capitalista a partir da conciliação de 

seus interesses privados com os fins econômicos e extra econômicos da dominação 

imperialista. Ao estabelecer esta aliança estratégica com o capital internacional e com as 

nações hegemônicas, as burguesias dependentes buscaram compensar a debilidade de 

sua estrutura de capital e o circuito de indeterminação gerado pela extrema precariedade 

da conjuntura mercantil em que viviam desde o período colonial (Prado Junior, 2004; 

Sampaio Junior, 1999).  

Diante destes dilemas históricos da nossa formação, “o Estado nacional teria o 

papel de preservar pela integridade da nação e pelo aproveitamento racional das 
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virtualidades oferecidas pelo contexto civilizatório” (Sampaio Junior, 1999, p. 167). 

Para tanto, o planejamento estatal tornou-se desde o governo de Getúlio Vargas o único 

meio de suprir a insuficiência dos mecanismos atuantes no funcionamento da economia 

brasileira, imprimindo-lhe uma direção além e acima deles.  

Enquanto instrumento de desenvolvimento nacional, a principal tarefa do 

planejamento, segundo Prado Junior (2004) seria zelar para que as transformações 

capitalistas fossem ajustadas em função das necessidades e das possibilidades da 

sociedade nacional, ou seja, do bem comum.   

 

 

O Plano de Metas (1956 – 1961) 

 

Após a irrupção do capitalismo monopolista ocorrida na segunda metade da 

década de 1950 houve uma reorganização do mercado e do sistema de produção 

representada pelas novas operações comerciais, financeiras e industriais executadas pela 

grande corporação (Fernandes, 2005). De acordo com Campos (2009), neste ínterim que 

se desenvolveu no centro capitalista um novo padrão de acumulação baseado na relação 

entre o planejamento estatal e a expansão da grande empresa norte-americana, o que 

configurou a fase inicial do processo de internacionalização do capital: a fase da 

internacionalização produtiva, quando o Investimento Direto Estrangeiro (IDE), 

principalmente de origem norte-americana internacionalizou os mercados internos.  

 Nesta situação, a periferia era o único espaço disponível para a expansão do 

capitalismo, de modo que o seu controle passou a ser fundamental para o mundo 

capitalista. A economia brasileira, por exemplo, passa a ser uma das grandes receptoras 

destes capitais que atraídos pela concentração de renda, adentravam aqui na forma de 

IDE2. O avanço da industrialização no Brasil dependia diretamente da capacidade do 

Estado brasileiro romper certas limitações e construir formas de monopolização do 

capital, desenvolvendo uma base integrada e tecnologicamente autônoma de bens de 

capital, ou seja, a industrialização pesada. (Belluzzo; Coutinho 1998).  

Em fins de 1956, Juscelino Kubitscheck, após vencer as eleições, colocou em 

prática o plano mais bem articulado e estruturado da história do desenvolvimento 

                                                           
2 Sobre o afluxo de capitais que adentraram a economia brasileira neste período, ver CAMPOS, F.A. A 

arte da conquista: o capital internacional no desenvolvimento capitalista brasileiro (1951-2002). 2009. 

236 f. Tese (doutorado) – Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas – SP.  
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capitalista nacional: o Plano de Metas3. Este consistiu num conjunto de metas setoriais 

que visava dar continuidade ao processo de substituição das importações superando os 

principais pontos de estrangulamento que impediam a expansão industrial, sobretudo os 

setores de infraestrutura e insumos básicos (Lessa, 1983), como pode ser observado no 

Quadro 1 a seguir.  

 

Quadro 1 - Plano de Metas (1956 -1961) - metas e resultados esperados 

 

SETOR 

INVESTIMENTO 

PLANEJADO 

(%) 

META RESULTADOS ESPERADOS 

Energia 43,40% 

1 - Energia Elétrica 

Elevação da potência instalada de 

3.000.000 kw para 5.000.000 kw até 1960 

e ataque de obras que possibilitarão o 

aumento para 8.000.000 kw em 1965.  

2 -Energia Nuclear 

Instalação de uma central atômica pioneira 

de 10.000 kw e expansão da metalurgia 

dos minerais atômicos.  

3 - Carvão Mineral 

Aumento da produção de carvão de 

2.000.000 para 3.000.000 de toneladas/ano 

com ampliação da utilização "in loco" para 

fins termelétricos dos rejeitos e tipos 

inferiores 

4 - Petróleo 

(Produção) 

Aumento da produção de petróleo de 6. 

800 barris em fins de 1955 para 100.000 

barris de média de produção diária em fins 

de 1960. 

5 - Petróleo 

(Refinação) 

Aumento da capacidade de refinação de 

130.000 barris diários em 1955 para 

330.000 barris diários em fins de 1960. 

TRANSPORTES 29,60% 

 6 -Ferrovias 

(Reaparelhamento) 

Reaparelhamento das ferrovias, com 

aquisição de 11.000 vagões, 90 carros de 

passageiros, 420 locomotivas modernas e 

850.000 t de trilhos novos.  

7 - Ferrovias 

(Construção) 

Construção de 2.100 km de novas ferrovias 

e 280 km de variantes, assim como o 

alargamento de 320 km para bitola de 1,60 

m. 

8- Rodovias 

(Pavimentação) 

Pavimentação asfáltica de 5.000 km de 

rodovia, aumentando assim para 5.920 km, 

em 1960, a rede asfaltada federal, que era 

de 900 km em 1956. 

9- Rodovias 

(Construção) 

Construção de 12 000 km de novas 

rodovias de primeira classe, aumentando 

para 22.000 km, em 1960, a rede federal, 

que era de 10.000km em 1956. 

10- Portos e 

Drenagem 

Reaparelhamento e ampliação de portos e 

aquisição de uma frota de dragagem, com 

                                                           
3 Cabe destacar que o processo de elaboração do Plano de Metas resultou de uma série de estudos e 

diagnósticos realizados por diferentes missões e comissões econômicas, como a Missão Abink, a 

Comissão Mista Brasil Estados – Unidos e a Missão BNDE/CEPAL, ambas criadas no governo de 

Getúlio Vargas para detectar os principais problemas brasileiros e consequentemente realizar projeções 

futuras.  
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o investimento de 30.000.000 de dólares.  

11- Marinha 

Mercante 

Ampliação da frota de cabotagem e longo 

curso, que era de 800.000 t em 1956, para 

1.100. 000 t, e aumento da frota de 

petroleiros, de 205.000 t, para 585.000 t 

em 1960. 

12 - Transporte 

Aeroviário 

 

Renovação da frota aérea comercial com 

financiamento de 125.000.000 de dólares. 

 

ALIMENTAÇÃO 

3,20% 

13 - Produção 

Agrícola (Trigo) 

 

Aumento da produção de trigo de 600.000 

para 1.200.000 t. 

14 - Armazéns e 

Silos 

 

Construção de armazéns e silos para uma 

capacidade estática de 742.000 t.  

15 - Armazéns 

Frigoríficos 

Construção e aparelhamento de armazéns 

frigoríficos novos para uma capacidade 

estática de 45.000 t.  

16 - Matadouros 

Industriais 

Construção de matadouros industriais com 

capacidade de abate diário de 3.550 

bovinos e 1.300 suínos.  

17 - Mecanização 

da Agricultura 

Aumento do número de tratores em uso na 

agricultura de 45.000 para 72.000 

unidades.  

18 – Fertilizantes 

Aumento da produção de adubos químicos 

de 18.000 t para 300.000 t de conteúdo de 

nitrogênio e anidrido fosfórico. 

INDÚSTRIAS DE 

BASE 
20,40% 

19 – Siderurgia 

Aumento da capacidade de produção de 

aço em lingotes de 1.000.000 para 

2.000.000 t por ano em 1960, e para 

3.500.000 t em 1965. 

20 – Alumínio 

Aumento da capacidade de produção de 

alumínio de 2.600 para 18.800 t em 1960 e 

52.000 t em 1962. 

21 - Metais não 

ferrosos 

Expansão da produção e refino de metais 

não ferrosos (cobre chumbo, estanho, 

níquel, etc.). 

22 -Cimento 

Aumento da capacidade de produção de 

cimento de 2.700.000 para 5.000.000 t 

anuais em 1960. 

23 - Álcalis 
Aumento da capacidade de produção de 

álcalis de 20.000 para 152.000 t em 1960. 

24 - Celulose e 

Papel 

Aumento da produção de celulose de 

90.000 para 260.000 t, de papéis de 

imprensa de 40.000 para 130. 000 t. 

25 - Borracha 

Aumento da produção de borracha de 

23.000 para 50.000 t, com o início da 

fabricação da borracha sintética. 

26 - Minério 

Aumento da exportação de minério de 

ferro de 2.500.000 para 8.000.000 t e 

preparação para exportação de 20.000. 000 

de toneladas no próximo quinquênio. 

27 - 

Automobilística 

Implantação da indústria automobilística 

para produzir 170.000 veículos 

nacionalizados em 1960. 

28 - Construção 

Naval 

Implantação da indústria de construção 

naval. 
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29 - Mecânica e de 

Material Elétrico 

Pesado 

Implantação e expansão da indústria de 

material elétrico e de mecânica pesada. 

EDUCAÇÃO 3,4 
30 - Pessoal 

Técnico 

Intensificação da formação de pessoal 

técnico e orientação da Educação para o 

Desenvolvimento, com a instalação de 

institutos de formação especializada. 

META SÍNTESE 

- 

 

 

31 - Construção de 

Brasília 

 

Construir a capital do Brasil, Brasília –DF.  

Fonte: Elaboração própria a partir das informações contidas no documento oficial que instituía o Plano4.  

 

O Plano de Metas reuniu um conjunto de investimentos diretos do governo, 

distribuídos pelos setores de energia (43,4%), transporte (29,6%), alimentação (3,2%), 

indústrias de base (20,4%) e educação (3,4%) por meio destas 30 metas elencadas 

acima, além da meta síntese, totalizando 31 metas, que pretendiam fazer o Brasil crescer 

“50 anos em 5”.  Ao observar a tabela, percebe-se que do total de investimentos 

realizados, 93,4% se concentraram no binômio transporte-energia e no setor industrial, 

haja vista a importância desses setores para o desenvolvimento econômico brasileiro 

pretendido para o período. Ademais, essa divisão nos investimentos demonstra que os 

outros dois setores incluídos no plano, não receberam o mesmo tratamento prioritário 

dos outros já citados.  

Todavia, dado o quadro de tensões e desequilíbrios crescentes vivenciados pela 

economia brasileira no biênio 1954-55, entende-se que para implementar o Plano de 

Metas era necessário superar alguns problemas relacionados ao financiamento, acesso 

as tecnologias, controle das decisões etc. Para isto, o padrão de financiamento adotado 

trilhava pelas linhas de menor resistência, ou seja, aderia ao financiamento externo 

através dos influxos de investimento direto estrangeiro (IDE) e utilizava também das 

emissões primárias – “financiamento inflacionário” - (Campos, 2009). No que tange aos 

problemas da obtenção das tecnologias adequadas, com a nova política cambial, 

imposta pela Instrução nº 113 da SUMOC, os equipamentos destinados à ampliação da 

capacidade produtiva brasileiras poderiam entrar no país, sem cobertura cambial, ou 

seja, sem o pagamento de divisas e sem onerar o balanço de pagamentos brasileiro, o 

que favoreceria a instalação de grandes complexos industriais aqui. A centralização e o 

                                                           
4 Brasil. Presidência da República. Conselho do Desenvolvimento. Programa de Metas. Rio de Janeiro, 

1958.  
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controle das decisões ficariam a cargo de um aparato burocrático, conhecido como 

administração paralela, criado por Juscelino Kubitschek para atuar na remoção dos 

obstáculos encontrados na implementação do Plano de Metas, mantendo as 

prerrogativas do Poder Executivo, e também no direcionamento da realização das metas 

setoriais (Leopoldi, 1991).  

Para Lessa (1983) a administração paralela representaria um esquema racional, 

dentro de um sistema de planejamento, coordenado pelo Conselho de Desenvolvimento 

(CD), o qual era formado por órgãos estatais existentes, como: a Carteira de Comércio 

Exterior do Banco do Brasil (CACEX), o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE) 

e a Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), mais os novos órgãos 

executivos ou de assessoria, os Grupos de Trabalho e o CPA (Conselho de Política 

Aduaneira) e os Grupos Executivos, ambos com funções específicas. O CD, órgão 

central de planejamento, centralizaria o processo de formulação da política econômica 

de forma a oferecer as condições institucionais de comando e coordenação executivas. 

Os Grupos de Trabalho, compostos por representantes dos órgãos chaves da 

administração de cada setor, como por exemplo, da CACEX, da SUMOC, da Carteira 

de Cambio do Banco do Brasil, do BNDE, da Confederação Nacional da Indústria, dos 

Ministérios etc., cumpririam o papel de assessorar a preparação de projetos de lei ou de 

regulamentação sobre um determinado projeto em vista, solucionando assim os 

problemas relacionados a financiamento e verbas orçamentárias. O CPA, constituído 

por representantes dos empresários, dos trabalhadores e do governo, possuiria uma 

autonomia suficiente para formular, em parte, a política de importação do país, 

alterando as alíquotas de importação e as tarifas aduaneiras (Benevides, 1976).  

Por fim, os grupos executivos, criados pelo Presidente por meio de decretos, 

teriam as funções de coordenar os programas setoriais definidos pela política econômica 

do governo, de forma a criar estratégias de articulação entre os capitais nacional e 

estrangeiro. Dos grupos executivos mais atuantes naquela fase podemos destacar: o 

Grupo Executivo da Indústria Automobilística (GEIA), o Grupo Executivo da Indústria 

da Construção Naval (GEICON), Grupo Executivo da Indústria Mecânica Pesada 

(GEIMAPE) (Leopoldi, 1991). O primeiro destes, por exemplo, assumiu a 

responsabilidade de examinar, negociar e aprovar privativamente os projetos singulares 

referentes à indústria automobilística.  

Dentro dessa divisão de tarefas se estabeleceria o tripé desenvolvimentista, 

composto pelo Estado, o capital externo e o capital privado nacional, como uma forma 
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de dividir as tarefas e orientar os campos de atuação das indústrias dos diferentes ramos 

durante o ciclo expansivo. Caberia ao capital privado nacional (“pata” mais frágil do 

tripé) uma proteção especial que consistia em incentivos para sua expansão na indústria 

de bens de capital e nos setores fornecedores das empresas transnacionais, como 

ocorreu na indústria automobilística (Serra, 1998). Estavam criadas as “condições” para 

a realização das metas setoriais contidas no Plano de Metas.  

O Quadro 2 apresentado a seguir demonstra todos os resultados alcançados por 

cada uma dessas metas setoriais propostas para o período. 

 

Quadro 2 - O Plano de Metas (1956 – 1961) - metas e resultados atingidos 

SETOR 

INVESTIMENTO 

ESTATAL 

PLANEJADO 

(%) 

META RESULTADOS ATINGIDOS 

ENERGIA 43,40% 

1 - Energia Elétrica 
A capacidade alcançou 4.770 mil KW; 95, 

4% da meta. 

2 - Energia Nuclear 

Foi construído e inaugurado o reator de 

Pesquisas do IEA (Instituto de Energia 

Atômica na USP (Universidade de São 

Paulo). 

3 - Carvão Mineral 
A capacidade alcançou 2.199 mil t/ano; 

26,7% da meta. 

4- Petróleo (Produção) 

A capacidade alcançou 75.500 barris/dia; 

75,5% da meta. 

 

5 - Petróleo 

(Refinação) 

A capacidade alcançou 218 mil barris/dia; 

66,7% da meta. 

 

TRANSPORTES 29,60% 

6 -Ferrovias 

(Reaparelhamento) 

 

A capacidade no seu conjunto estimada foi 

de 76% da meta prevista. 

7 - Ferrovias 

(Construção) 

A capacidade alcançada foi de 826,5 Km; 

39,4% da meta. 

8 - Rodovias 

(Pavimentação) 

A capacidade alcançada foi de 6.202 km, 

24% acima da meta. 

9 - Rodovias 

(Construção) 

A capacidade alcançada foi de 14.970 Km, 

24,8% acima da meta. 

 

10 - Portos e Drenagem 

A capacidade alcançada correspondeu a 

56,1% da meta. 

 

11 - Marinha Mercante 

A capacidade atingida no seu conjunto 

correspondeu a 90,9% da meta. 

 

12 - Transporte 

Aeroviário 

A capacidade alcançada foi de 13 unidades 

à frota aérea; 31% da meta. 

ALIMENTAÇÃO 3,20% 13 - Produção Agrícola 

(Trigo) 

A capacidade alcançada foi de 370 mil 

toneladas, ou seja, queda na capacidade 
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produtiva em relação a 1955 que era de 

871.000 t. 

14 - Armazéns e Silos 

A capacidade alcançada foi de 569.233 

toneladas; 76,7% da meta. 

 

15 - Armazéns 

Frigoríficos 

A capacidade alcançada foi de 8.014 

toneladas; 17,8% da meta. 

 

16 - Matadouros 

Industriais 

A capacidade alcançada foi de 2.100 

bovinos e 700 suínos; 59,2% e 53,8% da 

meta respectivamente. 

 

17 - Mecanização da 

Agricultura 

A capacidade alcançada foi de 77.362, em 

7,2% acima da meta. 

 

18 – Fertilizantes 

A capacidade alcançada foi de 290 mil 

toneladas, 141,7% acima da meta. 

 

INDÚSTRIAS DE 

BASE 

20,40% 

19 – Siderurgia 

A capacidade alcançada foi de 2.279 mil 

toneladas de lingotes, 14% acima da meta. 

 

20 – Alumínio 

A capacidade alcançada foi de 16.573 

toneladas, 92,1% da meta. 

 

21 - Metais não 

ferrosos 

A capacidade alcançada de cobre, chumbo, 

estanho e níquel foram aumentadas em, 

respectivamente 203,8%; 147,7%; 143,6% 

acima da meta. 

 

22 – Cimento 
A capacidade alcançada foi de 4.369.250 

toneladas, 87,4% da meta. 

 

23 – Álcalis 

A capacidade alcançada foi de 152 mil 

toneladas, 100% da meta. 

 

24 - Celulose e Papel 

A capacidade alcançada foi de 200.237 t de 

celulose e 65.760 de papel, sendo 

respectivamente 77% e 50,6% da meta 

. 

25 – Borracha 

Embora a capacidade alcançada da meta de 

instalação da capacidade de borracha 

sintética, a produção foi somente 23.500 t, 

2,3% da meta. 

 

26 – Minério 

A capacidade alcançada foi de 5 milhões 

de toneladas exportadas, 62,5% da meta 

 

. 

27- Automobilística 

A capacidade alcançada foi de 199.180 

unidades, 17,2 % acima da meta. 

 

28 - Construção Naval 

A capacidade alcançada foi de 158 mil 

deadweight/ano, 100% da meta. 

 

29 - Mecânica e de 

Material Elétrico 

Pesado 

A capacidade alcançada foi de 100% o 

aumento da produção de máquinas e 200% 

de material elétrico, o último superou a 

estimativa em mais de 100%. 
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EDUCAÇÃO 3,4 30 - Pessoal Técnico 

Mesmo não sendo quantificada, houve 

resultados satisfatórios, porém, o Conselho 

de Desenvolvimento reconheceu no seu 

relatório que a tarefa seria grande para uma 

única administração. 

 

META – 

SINTESE 
- 31 - Construção de 

Brasília 

Totalmente realizada, sendo inaugurada no 

dia 21 de abril de 1960 pelo então 

presidente Juscelino Kubitschek. 

Fonte: Elaborado Elaboração própria a partir de informações disponibilizadas em: 

BENEVIDES, 1976; FARO, C.; QUADROS, S, 1991; LEOPOLDI, 1991; LESSA, 

1983. 

 

 

Com base nesses resultados apresentadas no Quadro acima, nota-se um grande 

ciclo expansivo do setor industrial brasileiro, representado no aumento da capacidade 

produtiva das indústrias siderúrgica (141%), alumínio (92,1%), cimento (87,4%), álcalis 

(100%), celulose (77%), mecânica (200%), material elétrico (100%), metais não 

ferrosos (acima de 100%), automobilística (117,2%) e de construção naval (100%), as 

quais praticamente atingiram ou superaram todas as estimativas previstas para o período 

1956 – 1961. Faro e Quadros (1991) afirmam que esse sucesso setorial pode de ser 

ilustrado pela taxa média de crescimento do PIB de 8,27% no período 1957- 1961, 

contra 6,06% no quinquênio anterior, e 3,49% no período 1962 – 1966.  

O aumento da produção industrial, assim como dos investimentos nesse setor 

impulsionaram a realização de algumas metas dos setores de energia, transporte e 

alimentação, pois forneciam os materiais para serem utilizados respetivos projetos 

desses setores, fazendo avançar a modernização da economia brasileira. No setor 

energético grande parte das metas atingiu elevados percentuais de realização frente ao 

planejado, tais como: os setores de energia elétrica (95,4%), produção de petróleo 

(75,5%), com exceção do carvão mineral que atingiu apenas 26,7% da meta inicial 

proposta. No setor de transportes os resultados mais significativos se deram nos setores 

de setor de construção e pavimentação de rodovias e na Marinha Mercante, os quais 

cresceram 124,8%, 124 % e 90, 9% respectivamente. Por outro lado, as metas referentes 

à construção de ferrovias e ao transporte aeroviário não alcançaram resultados 

satisfatórios, atingindo apenas 39,4% e 31% das suas respectivas metas propostas. 

Ademais, no setor de alimentação as metas que mais se destacaram foram as metas 14, 

17 e 18, responsáveis por atingirem 76,7%, 117,2% e 141, 7 %, respectivamente, 

enquanto as outras foram pouco significativas.  
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Ainda que tenha esse mérito, o Plano de Metas promoveu o total 

“enfeudamento” da economia brasileira ao capital estrangeiro, o qual adquiriu 

autonomia para fixar normas, impor o ritmo e os limites do desenvolvimento nacional 

conforme os seus desígnios, ou seja, sem encontrar oposição (Prado Junior, 2004). Isso 

revela que o planejamento econômico proposto por Juscelino Kubitschek, através da 

administração paralela, embora orientasse o desenvolvimento industrial setorialmente, 

não conseguia impor uma lógica centralizada no processo de execução do Plano de 

Metas, uma vez que a atuação do Estado criava condições para a entrada de capitais 

estrangeiros, sob a forma de investimentos diretos, importações subsidiadas, 

empréstimos e principalmente na forma de filiais estrangeiras. 

Desse modo, à medida que os projetos setoriais propostos pelo Plano de Metas 

se concretizavam, novas filiais de grandes empresas multinacionais se instalavam na 

economia brasileira e vice – versa. No setor industrial, por exemplo, a atuação dos 

grupos executivos, em consonância com o Estado brasileiro possibilitou a participação 

do IDE na construção da indústria automobilística, construção naval, siderúrgica, 

mecânica e de material elétrico, química etc. (Lima, 1958). Nos outros setores, a 

participação do IDE foi bem inferior, quando comparado ao setor industrial, o que 

revela a ativa participação do capital estrangeiro nos setores mais estratégicos para o 

desenvolvimento econômico do país.  

Conforme explicita Serra (1998) devido às próprias particularidades e 

debilidades da formação do capitalismo brasileiro, nos anos finais da década de 1950 e 

início dos anos 60 a economia brasileira viveu uma fase marcada por um conjunto de 

problemas de ordem estrutural e conjuntural que se avolumaram ao longo da década, 

resultando na sua desaceleração cíclica O declínio da taxa de expansão dos 

investimentos, bem como o aumento da capacidade ociosa de muitas indústrias, 

produziu a queda crescimento interno e do financiamento externo, consequentemente, 

uma série de desajustes internos (estrangulamento do cambio, aceleração da inflação, 

aumento da dívida externa) sucedeu na economia brasileira, os quais corroboraram o 

malogro do projeto desenvolvimentista de JK.  

Uma conjuntura adversa como essa revelou a incapacidade do projeto 

Juscelinista dar continuidade à execução das metas por ele propostas e salvar a 

industrialização brasileira de uma crise estrutural gestada ao longo dos 50 anos em 5, o 

que contribuiu na derrota do Marechal Lott, candidato à Presidência da República pela 
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coligação governista PTB/PSD que elegera JK em 1955, para Jânio Quadros nas 

eleições de 1960.  

 

 

O II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975 -1979) 

 

Em meados década de 1970 o longo ciclo de crescimento e prosperidade 

capitalista iniciado na década de 1950 sob a égide da ordem econômica internacional – 

Bretton Woods - entrou em colapso. Aliado a isto, com a ocorrência do primeiro choque 

do petróleo - elevação brusca do preço do petróleo- em 1973, houve uma redução da 

oferta e um imediato aumento do preço das matérias-primas dos países 

subdesenvolvidos, o que despertou nas empresas multinacionais o interesse de 

instalarem novas filiais no Brasil para com isso explorar seus recursos naturais e 

insumos básicos, continuando a realizar o processo de internacionalização de capitais. 

(Campos, 2009).  

Neste contexto, após vencer as eleições, Ernesto Geisel assumiu a Presidência do 

Brasil imbuído dos desejos de reduzir a inflação brasileira e sustentar o crescimento 

acelerado do produto real da economia. Para tanto, lançou o II PND, o qual objetivava 

mudar o padrão de industrialização brasileira, propondo completar a industrialização 

pesada, corrigindo os desníveis criados pelo Plano de Metas (Lessa, 1977). De acordo 

com o discurso oficial, proferido pelo presidente, o II PND traria as condições 

necessárias para que a economia brasileira corrigisse os desequilíbrios internos, 

tornando-se uma grande potência mundial5. 

Esta estratégia de desenvolvimento nacional, formulada pelo Ministro do 

planejamento Reis Velloso buscava mudar o padrão de industrialização brasileira, 

propondo-se a completar a industrialização pesada corrigindo os desníveis criados pelo 

Plano de Metas. De acordo com Lessa (1998) isto significou uma mudança nas 

prioridades da industrialização brasileira, do setor de bens de consumo duráveis para o 

                                                           
5 Segundo a fala de Geisel contida em LESSA, op. cit, 1998, p. 21: “Não é menos certo, que drásticas 

mudanças ocorridas no cenário mundial como a grave crise de energia, a instabilidade no sistema 

monetário internacional, a inflação que se generaliza pelo mundo todo a taxas alarmantes determinarão 

sérias repercussões no panorama nacional, sobretudo, num ano de intensa atividade política como o ano 

de 1974, e que significativos eventos ocorreram na vida nacional. Isso não significa abandonar o Primeiro 

Plano Nacional de Desenvolvimento, ainda vigente para este ano, mas que, de fato, tratar-se-á de 

completá-lo, prolongá-lo e de complementá-lo através do Segundo Plano em elaboração, dentro de 

diretrizes básicas análogas, porém, adequadas à presente situação e à sua possível evolução nos próximos 

anos” 

https://pt.wikipedia.org/wiki/PTB
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Social_Democr%C3%A1tico_%281945-2003%29
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setor de bens de produção que passaria a ser o setor líder da expansão industrial da 

economia brasileira no período. O segundo objetivo central do plano era o 

fortalecimento do capital privado nacional, considerado pelo Estado como indispensável 

para a consolidação de uma sociedade industrial moderna e uma indústria competitiva. 

O Quadro 3 a seguir elenca uma parte das metas contidas no II PND.  

 

Quadro 3 – II PND (1976 -1979): algumas metas e resultados esperados 

Setores  Ramo 1974 
Previsto 

para 1979 

Aumento 

previsto 

para o 

período (%) 

 Indústria de Bens de 

Capital 

Produção Total (mil t) 2000 3400 70 

Maquinaria Mecanica e Elétrica 

(mil t) 
898 1603 79 

Tratores (mil unidades) 44 84 91 

Construção Naval (mil TPB) 410 1140 178 

Material Ferroviário (mil t) 122 214 75 

Siderurgia e Metalurgica 

(Capacidade Instalada, 

em mil t) 

Aço em lingotes 8600 22300 159 

Laminados Planos e Perfis 

Pesados 
4100 13100 220 

Laminados Não-Planos e Aços 

Especiais 
4600 8300 80 

Cobre 10 60 500 

Química (Capacidade 

Instalada, em mil t) 

Ácido Sulfúrico 986 3388 244 

Soda Caústica e Barrilha (em 

Na2O) 
273 700 156 

Cloro 212 593 179 

Detergentes (em DDB) 27 75 178 

Bens Intermediários Não-

Metálicos (Capacidade 

Instalada, em mil t) 

Cimento 17130 26190 53 

Celulose 1547 2860 85 

Papel 2267 2900 28 

Mineração (Capacidade 

Instalada, em mil t) 

Produção de Minério de Ferro 

(milhões t) 
60 138 130 

Exportações de Minério de Ferro 

(milhões t) 
44 98 123 

Energia Elétrica 

Potencia Instalada (milhões de 

kW) 
17,6 28 59 

Consumo (bilhões de kW) 61 107 75 

Petróleo 

Capacidade de Refino (mil 

barris/dia) 
1020 1650 62 

Investimento em Exploração e 

Desenvolvimento da Produção 

(em Cr$ bilhões de 1975) 

2,2 8 264 

Investimento Total  (em Cr$ 

bilhões de 1975) 
26 56 115 

Rodovias 

Rede Rodoviária Federal 

Pavimentada (mil km) 
41,2 63 53 

Rede Rodoviária Federal 

implantada e não pavimentada 

(mil km) 

33,5 45,8 37 
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Ferrovias 
Total de Investimento (Cr$ 

bilhões de 1979) 
12,5 28 124 

Navegação 

Total da Frota (mil tbp) 4205 9438 124 

Petroleiros (mil tbp) 1297 2280 75 

Graneleiros (mil tbp) 783 2089 167 

Produção Agrícola 

Cereais (milho, arroz, trigo e 

feijão, em milhares de t) 
30 45 50 

Oleaginosas (algodão, soja, 

amendoim e mamona, em 

milhões de t) 

10 16 60 

Utilização de insumos 

modernos 

Fertilizantes (milhões de t de 

nutrientes) 
1,6 3,1 94 

Defensivos (mil t) 90 200 122 

Semestres melhoradas 40 50 25 

Tratores em operação (mil 

unidades) 
254 510 101 

Rações (milhões de t) 5,7 11 93 

Eletreficação Rural 
Linhas Construídas (mil Km) 11 114 936 

Irrigação pública e privada 737 1100 49 

Abastecimento 

Armazenagem (capacidade 

estática, em milhões de t) 
23 28 22 

Centrais de Abastecimento (n°) 12 22 83 

Educação 

Número de matrículas ensino de 

1° grau (milhões) 
18,2 23 26 

Número de matrículas ensino de 

2° grau (milhões) 
1,7 2,5 47 

Número de matrículas ensino 

superior (milhões) 
1,1 1,7 55 

Saúde 

População Regularmente 

atendida p/ Assistência Médica 

Total (milhões) 

85 103 21 

Previdência Social 
Segurados pela Previdência 

Social Urbana Total (milhões) 
15 20 33 

Integração Total 

Programa de Integração Social 

(PIS) arrecadação no ano (Cr$ 

bilhões de 1975) 

4,1 11,5 180 

FONTE: Elaboração própria a partir das informações contidas no Documento Oficial do II PND6 

 

 

Nota-se que além do setor de bens de capital, o II PND desejou avançar no 

processo de substituição de importações de insumos básicos (indústria química pesada, 

siderurgia, metalurgia, metais não ferrosos e minerais não metálicos) e abrir novas 

frentes de exportação de matérias-primas, tais como: celulose, alumínio, ferro, cimento 

e aço. Outra diretriz do plano era reduzir, dentro do setor de energia, a dependência 

brasileira em relação ao petróleo através de investimentos na prospecção, exploração e 

                                                           
6 BRASIL, II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975 – 1979). República Federativa do Brasil, 

Brasília, 1974.  
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refinamento deste produto, bem como na ampliação do programa de geração e 

transmissão de hidroeletricidade dentre outros.  

Além disso, foram realizados investimentos na expansão do sistema ferroviário, 

rodoviário, navegação e telecomunicações, além de projetos direcionados ao setor 

agropecuário, tais como a eletrificação rural, irrigação, utilização de insumos modernos, 

construção de armazéns e centrais de abastecimento. Cabe ainda destacar a existência de 

metas nos setores de educação, saúde, previdência social urbana e integração social, as 

quais pertenciam à chamada “Estratégia de Desenvolvimento Social” contida no plano.  

Para coloca-lo em prática, a proposta inicial seria a de manter o tripé que vinha 

desde o Plano de Metas, no qual as empresas estatais teriam papel central no 

desenvolvimento tecnológico nacional, enquanto as multinacionais, sob o comando 

Estado, se instalariam em setores considerados estratégicos cumprindo funções 

específicas (Lessa, 1977). No que tange aos recursos utilizados, estes sobrevieram do 

BNDE, dentre outros captados via transferências dos fundos PIS e PASEP da Caixa 

Econômica Federal e algumas transferências de poupança privada. Há de se destacar 

também o papel do Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI) enquanto um dos 

instrumentos de ação de importância vital na execução deste projeto industrial, utilizado 

para estimular importações de máquinas e equipamentos, através de isenções 

relacionadas a tais atividades (Serra, 1998).  

 A realidade, entretanto, mostrou-se um tanto mais complexa do que esta 

proposta inicial apresentada acima, uma vez que ao permitir que estas empresas 

multinacionais se associassem às empresas estatais e as privadas nacionais na forma de 

joint-ventures para atuarem em diversos setores, o Estado assegurou a estas as benesses 

advindas das funções que lhes foram conferidas, tais quais: transferidoras de tecnologia 

ao capital privado nacional, financiadoras do setor de bens intermediários e também 

geradoras de divisas por meio das exportações. Para Nonnemberg (2003) esse 

procedimento facilitou o trabalho destas empresas encontrarem um sócio nacional, 

podendo penetrar de forma mais fácil em um mercado já conhecido, diminuindo assim 

os riscos de seus investimentos.   

Ao longo da década de 1970, as políticas fiscais, creditícias e tarifárias criadas 

pelo Estado visavam aumentar a participação do capital estrangeiro na economia 

brasileira, de modo a elevar sua rentabilidade nos setores onde sua atuação era 

imprescindível para dar continuidade na implantação da indústria pesada, como é o caso 

do setor de bens de capital. No período 1974/79 a taxa de crescimento do produto real 
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da indústria alcançou quase 7%, bastante próxima da maior taxa de crescimento da 

história da economia brasileira. Algumas commodities, principalmente café e açúcar, 

obtiveram ganhos significativos com o aumento das exportações brasileiras, porém, 

houve uma grave deterioração das contas externas, de modo que a dívida externa líquida 

brasileira cresceu de U$$ 6 bilhões em fins de 1973 para U$$ 32 bilhões em fins de 

1978 (Bonelli; Malan, 1976).  

Apesar de produzir o crescimento do produto real da indústria brasileira, assim 

como concluir algumas metas propostas, o projeto do Brasil potência orientado pelo 

governo Geisel também fracassou. Segundo Lessa (1977) desde a sua origem o II PND 

se defrontou com uma dificuldade fundamental; a de que o “milagre brasileiro” resultou 

da colagem do padrão financeiro interno ao padrão financeiro internacional, a qual 

permitiu ao Banco Central adquirir moedas estrangeiras de forma desordenada via 

empréstimos. Por um lado, ampliaram-se os meios de pagamentos com o acúmulo de 

reservas, em contrapartida, elevou-se progressivamente o endividamento externo 

brasileiro pelos anos posteriores. 

 No biênio 1979/80 a inflação e o desequilíbrio externo brasileiro agravaram-se 

notoriamente. Uma grande parcela de responsabilidade por esse agravamento competiu 

ao novo choque externo representado pelo recrudescimento da inflação mundial, sob a 

liderança do petróleo, o que deteriorou as relações de troca do Brasil. Além disto, a 

elevação da taxa de juros internacional cumpriu um papel negativo, seja pelo aumento 

dos serviços da dívida externa ou pelo estreitamento do raio de manobra da política 

monetária doméstica (Serra, 1998).  

 O cenário corrente de crise fiscal e financeira do Estado, endividamento público 

externo, contração da liquidez internacional etc. contribuíram para o esgotamento das 

condições de financiamento externo (Carneiro, 2002). Diante dessa crise, as 

preocupações do Estado se deslocaram para a criação de políticas de estabilização 

orientadas a controlar a dívida externa, reduzir os desequilíbrios nos balanços de 

pagamentos e a inflação. A tentativa de fazer perpetuar o crescimento acelerado da 

economia brasileira num momento de crise externa era ambiciosa demais para conseguir 

superar os dilemas criados pelo processo de formação de capital numa estrutura 

econômica desequilibrada e dependente, como a brasileira (Bonelli; Malan, 1976).  

Com base no exposto, percebe-se que ao longo dos anos o Estado brasileiro 

assumiu apenas funções complementares no desenvolvimento do país, já que as 

principais atividades industriais ligadas ao mercado interno foram realizadas por filiais 
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estrangeiras, que não estavam sob seu controle, pelo contrário, pertenciam às grandes 

multinacionais (Furtado, 1983). Ao tornar-se um agente econômico em prol da 

iniciativa privada, o Estado cumpre a missão de mediar às relações dos centros 

capitalistas com as economias atrasadas, ou seja, viabilizar a coexistência da “dupla 

articulação” suprimindo qualquer tipo de conspiração que ameace a estabilidade do 

poder burguês (Sampaio, 1999). 

 

 

Considerações Finais 

 

Frente às considerações anteriormente realizadas, bem como suas múltiplas 

possibilidades de interpretação sobre o padrão de intervenção estatal no processo de 

industrialização brasileira, este artigo buscou aprofundar os estudos acerca do 

planejamento econômico no Brasil no período correspondente ao Plano de Metas (1956-

1961) e ao II PND (1975 -1979). Uma análise desta dimensão nos permitiu 

compreender a atuação do Estado, assim como inferir ao conjunto de interesses que 

nortearam às suas ações durante estas estratégias de desenvolvimento que tinham como 

principal prioridade implantar a indústria pesada no Brasil.  

O Plano de Metas representou, de fato, a estratégia de desenvolvimento mais 

sólida colocada em prática em prol da industrialização no Brasil, haja vista o 

desempenho alcançado pela indústria brasileira no período, como comprovado nos 

índices de crescimento já apresentados anteriormente. Este salto industrial, no entanto, 

só ocorreu com a participação do capital internacional que ao adentrar a economia 

brasileira, principalmente na forma de Investimento Direto Estrangeiro (IDE), 

imprimiu-lhe um movimento orientado pelos seus interesses particulares. Em 

contrapartida a isto, a economia brasileira acumulou sucessivos déficits no balanço de 

pagamentos, acarretados em grande parte pelas remunerações externas do IDE (como 

remessas de lucro, dividendos, royalties ou assistência técnica), ingressado aqui após 

publicação da Instrução nº 113 da Sumoc.  

O II Plano Nacional Desenvolvimento constituiu a mais ampla e articulada 

experiência de planejamento no Brasil após o Plano de Metas, e propôs concluir a 

segunda revolução industrial no país através de um novo padrão de industrialização 

liderado pelos setores de bens de produção, ou seja, pela indústria siderúrgica, de 

máquinas e equipamentos e pela indústria de insumos de base. Porém, o mesmo 
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mostrou-se como mais um programa de desenvolvimento que tentou concluir o projeto 

de industrialização pesada por meio da crescente subordinação do padrão de 

financiamento nacional ao exterior - dependência financeira -, orientada pelo 

Euromercado, mantendo a vulnerabilidade da economia brasileira aos choques externos.  

Em suma, tais considerações podem ser corroboradas por Fernandes (2005) e 

Sampaio Junior (1999), quando afirmam que no decorrer dessas duas estratégias, o 

Estado brasileiro foi perdendo a sua real capacidade de intervir na economia de forma 

autônoma e democrática, uma vez que transformou os interesses privados, nacionais e 

/ou estrangeiros nos grandes beneficiários diretos e indiretos de sua intervenção.  
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