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RESUMO 

No pós-Segunda Guerra Mundial, a conjuntura política brasileira rumava para o 

retorno à democracia, após o período conhecido como “Estado Novo”. As alianças 

partidárias foram mantidas, de forma a sustentar as mesmas bases de Getúlio 

Vargas, a fim de eleger o General Eurico Gaspar Dutra para o mandato de 1946-

1951. Ao mesmo tempo, algumas classes produtoras propunham ao governo a 

diminuição do grau de intervenção econômica, devido ao quadro de aceleração 

inflacionária. No âmbito externo, o mundo se reorganizava com liderança norte-

americana, no contexto dos acordos de Bretton Woods (1944). Diante desse 

cenário, estabeleceu-se um debate na literatura sobre se o governo Dutra teria viés 

ortodoxo, tentando retornar o país ao modelo agroexportador, ou 

desenvolvimentista, seguindo com o Processo de Substituição de Importações (PSI) 

através de um projeto nacional com intervencionismo estatal. Os resultados dessa 

pesquisa, baseada em diversos autores, foram obtidos a partir de indicadores 

macroeconômicos, discursos, mensagens presidenciais e outras evidências, que 

demonstram o aprofundamento do PSI no país. Concluiu-se, dessa forma, que a 

administração Dutra foi desenvolvimentista e que não houve ruptura com o modelo 

que pautava as políticas no Brasil desde a década de 1930. 

Palavras-chave: Industrialização. Desenvolvimentismo. Processo de Substituição 

de Importações. Intervencionismo. Projeto nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In the post-World War II, the Brazilian political scene was heading for a return to 

democracy after the period known as “Estado Novo”. Party alliances were maintained 

in order to sustain the same basis of Getúlio Vargas, in order to elect General Eurico 

Gaspar Dutra for the term of 1946-1951. At the same time, some producer classes 

proposed the government to decrease the degree of economic intervention, due to 

the context of inflation acceleration. Externally, the world is reorganized with 

American leadership in the context of the Bretton Woods Agreement (1944). Given 

this scenario, a debate took place in the literature about whether Dutra’s 

administration had an orthodox bias, trying to return the country to the agro-export 

model, or developmentalist, following the procedure of Import Substitution through a 

national project with state interventionism. The results of this research, based on 

several authors, were obtained from macroeconomic indicators, speeches, 

presidential messages and other evidence that demonstrate a deeper Imports 

Substitution Process in the country. It is concluded, therefore, that Dutra’s 

administration was developmentalist and that there was no break with the model that 

marked the policies in Brazil since the 1930s. 

Keywords: Industrialization. Developmentalism. Imports Substitution Process. 

Interventionism. National project. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No período posterior à 2ª Guerra Mundial discutiam-se no Brasil os rumos da 

economia, que desde a década de 1930 vinha passando pela transição do modelo 

agrário exportador para fortalecer-se em bases industriais e mediante crescente 

urbanização. 

O país reencontrava a democracia política, após os anos de ditadura do 

Estado Novo, e o presidente eleito para o mandato de 1946 a 1951 foi o General 

Eurico Gaspar Dutra, Ministro da Guerra durante a presidência de Getúlio Vargas. 

O momento de pré-eleição, conforme Skidmore (1976), apresentava-se com 

uma conjuntura política marcada por contrastes entre os dois principais grupos que 

disputavam o poder. De um lado estava o Partido Social Democrático (PSD), 

endossado por industriais, proprietários rurais e políticos estaduais, associado ao 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que representava os operários urbanos 

organizados e também parte do empresariado. Essa coligação buscava a 

manutenção dos interesses da coalizão que sustentava Vargas desde 1930 e 

contava com a força da máquina eleitoral dos estados de São Paulo, Rio Grande do 

Sul e Minas Gerais. Dutra, inclusive, recebera o apoio explícito de Vargas durante a 

campanha eleitoral, na qual o discurso desse último defendia que: 

 

[...] O general Eurico Gaspar Dutra, candidato ao P.S.D., em repetidos 
discursos e, ainda agora, em suas últimas declarações, colocou-se dentro 
das ideias do programa trabalhista e assegurou a esse partido garantias de 
apoio, de acordo com as suas forças eleitorais. Ele merece, portanto, os 
nossos sufrágios (CARONE, 1980, p. 5). 

 

Em contrapartida, na outra ponta encontrava-se o grupo dos 

constitucionalistas liberais que formavam a União Democrática Nacional (UDN), e 

desde a década de 1930 sonhavam em instaurar no Brasil um regime liberal e 

utilizavam, como principal artifício de campanha, a mobilização pública contra 

Vargas. O resultado desse pleito apontou a vitória de Dutra, ou seja, a manutenção 

do grupo que vinha no poder desde a década anterior, frente ao candidato Eduardo 

Gomes da UDN, que recebeu 35% dos votos, contra 55% da chapa vencedora. Os 

votos restantes foram contabilizados para o representante dos comunistas, fato que 

gerou relativa surpresa no cenário político brasileiro. Com relação à composição do 
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Congresso, verificou-se ampla vantagem para o PSD na ocupação das cadeiras, 

sendo seguido pela UDN, PTB e, finalmente, PCB (SKIDMORE, 1976). 

Dada a formação da arena política em torno do novo governo, muitas 

discussões ocorreram sobre a gestão econômica do país e uma das principais 

estava centrada na possível opção de Dutra em não dar continuidade ao Processo 

de Substituição de Importações (PSI) iniciado na década anterior com Getúlio 

Vargas. Esse contexto foi realçado com o desejo de grupos de comerciantes, 

industrialistas e agraristas para uma organização estatal que se envolvesse menos 

com as decisões de rumo da economia brasileira, a chamada campanha liberal, 

iniciada ainda no Estado Novo (BASTOS, 2010). 

Além disso, a inflação e o déficit público cresciam e foram objetos da crítica 

do novo Presidente, uma vez que eram encarados como mazelas deixadas pelo 

antigo governo. Os anos anteriores à assunção de Dutra ao poder denotam a 

deterioração das contas públicas no sentido do acúmulo de sucessivos déficits por 

parte do Governo Federal, desde 1942, em 1945 esse valor correspondia a Cr$ 998 

milhões.  Além disso, a emissão de papel-moeda crescia anualmente 33,3%, 31,7% 

e 21,2% nos anos de 1943, 1944 e 1945, respectivamente (IBGE, [199-]1 apud 

SARETTA, 2000, p. 152; 164). Assim, em contraste com esses indicadores 

macroeconômicos, a Constituição brasileira de 1946 fora redigida por uma 

assembleia influenciada por ideais de liberalização econômica. Uma clara tentativa 

de atacar os referidos problemas através da promoção do livre comércio, redução 

dos gastos públicos e com um “[...] sistema bancário organizado em moldes 

clássicos [...]” (SKIDMORE, 1976, p. 97). Ademais, Almeida (1993) salienta que o 

debate em torno do estatuto do capital estrangeiro fora um dos principais temas em 

discussão, devido aos apelos nacionalistas que emanavam desde a década anterior 

com o avanço da indústria no pais, especialmente a Companhia Siderúrgica 

Nacional. 

Saretta (2000) observa que o Estado Novo proporcionou à economia 

brasileira profundas alterações no seu avanço rumo ao capitalismo, já que a 

produção nacional estava cada vez mais dependente do setor industrial como um 

dos principais indutores do crescimento verificado naqueles anos. Aliás, a economia 

                                                           
1
 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Estatísticas Históricas 

Brasileiras. Rio de Janeiro: IBGE, [199-]. 
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e sociedade brasileiras presenciaram o aprofundamento das ações do Estado e a 

sua consolidação como um dos principais agentes econômicos no país. 

No plano externo, ao final da 2ª Guerra Mundial, a economia internacional se 

reorganizava seguindo os moldes do acordo de Bretton Woods – com a criação do 

Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e do Fundo 

Monetário Internacional (FMI) que serviriam para financiar a reconstrução de países 

afetados pela guerra e auxiliar na reorganização do sistema monetário internacional, 

respectivamente – e impondo necessidades de adequação da política monetária 

interna em torno do dólar como moeda de referência, cujo valor estava ligado às 

reservas de ouro. À medida que o governo Dutra liberalizava o comércio externo e o 

mercado cambial, o país caiu na consagrada expressão ilusão de divisas, 

principalmente pelo fato da euforia criada com as reservas acumuladas nos anos 

anteriores que correspondiam a 730 milhões em haveres monetários, porém apenas 

92 milhões eram conversíveis (MALAN, 1980, p. 1652; BANCO DO BRASIL, 1945-

19523 apud SARETTA, 2000, p. 125). Assim, a situação brasileira rapidamente se 

inverteu e de eufórica, passou a ser calamitosa. Os superávits comerciais eram 

obtidos com países de moedas inconversíveis, enquanto que com os Estados 

Unidos, a relação comercial era deficitária. 

Outro ponto que merece destaque é o fato de não terem sido realizados os 

investimentos esperados dos capitais estrangeiros, especialmente vindos dos 

Estados Unidos da América (EUA). Almeida (1993) sugere que a política externa 

norte-americana visava criar condições para favorecer a entrada de seus capitais 

privados no país, mas não colocava o Brasil em posição privilegiada com relação 

aos demais países latino-americanos. Principalmente, porque os EUA não 

desejavam qualquer tipo de indisposição com a Argentina, uma nação vista como 

importante no cenário regional (ALMEIDA, 1993). Essa expectativa fora criada em 

virtude de o país ter sido o principal aliado latino-americano dos Estados Unidos na 

Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, as autoridades brasileiras esperavam a 

entrada de vultosos empréstimos e investimentos por estar alinhado com os 

interesses norte-americanos na luta contra o comunismo. O que ficou consumado 

logo no início do Governo Dutra com o Partido Comunista Brasileiro (PCB) sendo 

                                                           
2
 MALAN, P. S. et al. Política Econômica Externa e Industrialização no Brasil: 1939-1952. Rio de 

Janeiro: Instituto de Planejamento Econômico e Social – IPEA/INPE, 1980. 
3
 Banco do Brasil. Relatório do Banco do Brasil, vários anos. 
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declarado ilegal e, consequentemente, os mandatos dos políticos que 

representavam a legenda foram cassados – na sequência o Brasil romperia relações 

diplomáticas com a União Soviética. Ainda sobre a conjuntura internacional, havia 

esperança quanto à alta nos preços do café, especialmente após a eliminação do 

preço-teto que estipulava o governo dos EUA, em meados de 1946. Cerca de 40% 

das exportações eram destinadas à países de moedas inconversíveis ou bloqueadas 

e o café representava aproximadamente 70% das exportações para áreas de 

moedas conversíveis (VIANNA; VILLELA, 2005). 

O que se verificou na prática, de concreto, foi a Missão Abbink (1948) na qual 

se produziu um relatório com o auxílio de técnicos estado-unidenses para a 

verificação dos principais gargalos que emperravam o crescimento da economia 

brasileira. É importante salientar que esse diagnóstico considerava a ação estatal 

como fundamental para a promoção do desenvolvimento interno, indo de encontro 

aos anseios iniciais de alguns segmentos da classe produtora local e o desejo pela 

diminuição do Estado empresário e interventor (SARETTA, 2000). Da mesma forma, 

Skidmore (1976, p. 100) aponta que “[...] o relatório dava ênfase às sérias 

deficiências nas áreas de transporte e de energia, e reconhecia que estas áreas de 

estrangulamento iriam requerer vigorosa ação estatal”. 

Assentado no pronunciamento de dirigentes brasileiros durante a reunião de 

Genebra (1947), Almeida (1993) ressalta que no âmbito da política externa o 

governo Dutra deve ser encarado como uma administração marcada, 

invariavelmente, por princípios liberais. A delegação brasileira afirmava ser 

impossível promover reduções drásticas nas tarifas de comércio externo em favor da 

liberalização, porque considerava que o país necessitava de proteção para fortalecer 

sua indústria, diferentemente de nações mais desenvolvidas que já haviam 

solidificado sua economia com base no progresso industrial e, portanto, possuíam 

maior poder de concorrência. Com base nesse raciocínio, as autoridades brasileiras 

defendiam que para a busca do desenvolvimento econômico acelerado, calcado na 

industrialização, o governo deve lançar mão de seus principais artifícios, ou seja, 

“[...] o estabelecimento de controles governamentais, inclusive sobre o comércio [...]” 

passa a ser aceitável (ALMEIDA, 1993, p. 23). Além disso, segundo esse mesmo 

autor, o Brasil defendia desde os primórdios da formulação do General Agreement 

on Tariffs and Trade (GATT) um tratamento diferenciado para a promoção do 

desenvolvimento econômico nas nações menos favorecidas à época. A política 
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externa brasileira, associada à de outros países com economia em estágio 

semelhante, visava à adoção de “[...] um quadro jurídico multilateral associado ao 

GATT de preferências, tarifárias ou outras, em favor desses países [...]” (ALMEIDA, 

1993, p. 26). O principal ponto defendido pelos dirigentes brasileiros era a ajuda 

externa através de empréstimos governamentais para apoio aos esforços 

industrializantes do país – o interesse nacional, representado pela industrialização, 

parecia estar no topo das prioridades nacionais e os capitais privados, sozinhos, não 

teriam capacidade de suprir as necessidades de desenvolvimento. Almeida (1993) 

aponta que durante os congressos internacionais “[...] o chefe da delegação norte-

americana reconhece, candidamente, que ele ‘se preocupava particularmente’ com a 

persistência do pensamento nacionalista na delegação brasileira” (ALMEIDA, 1993, 

p. 33). 

Esse é o panorama político-econômico inicial da administração Dutra, que na 

linha histórica dos presidentes brasileiros está posto entre os dois governos de 

Getúlio Vargas, o que reforça o debate acadêmico ao redor de algumas questões 

que definiram o rumo do Brasil naquelas décadas. 

Primeiramente, a maior parte da literatura concorda em afirmar que as 

intenções iniciais de Dutra, no âmbito da política econômica, foram marcadas pela 

ortodoxia. Exemplos desse viés foram as liberalizações do comércio externo e das 

reservas cambiais, nos primeiros meses do mandato. 

A controvérsia entre os autores surge com relação à chamada República 

Liberal, instaurada entre 1946-1951. O que proporcionaria ao Brasil deixar de seguir 

os caminhos traçados pelo PSI desde a década anterior. Skidmore (1976) sustenta 

que a intenção do governo era promover um retorno ao ideal das vantagens 

comparativas, onde foram tomadas decisões erráticas que transformaram a política 

econômica em um verdadeiro “ziguezague” (SKIDMORE, 1976, p. 96). 

Outros autores não se prendem ao início “mais liberal” de Dutra e não 

caracterizam a administração como um rompimento com o modelo anterior. 

Salientam que, caso o governo realmente quisesse voltar ao padrão agrário- 

exportador, o desenvolvimento econômico brasileiro mudaria drasticamente. 

Entretanto, verificou-se um crescimento do produto industrial (acompanhado de forte 

expansão da concessão de crédito à indústria) e o consequente aprofundamento do 

PSI no Brasil. A Tabela 1 apresenta esses e outros indicadores, bem como serve 
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para caracterizar o quadro dramático da ilusão de divisas. Posteriormente será 

retomada a análise desses dados na seção 3.3 (p. 47) deste Trabalho. 

 

Tabela 1: Brasil – Indicadores Macroeconômicos 1946-1951 

Anos 
PIB 
(%) 

Produto 
Industrial 

(%) 

Contas da 
União (Cr$ 
milhões) 

Crédito Real 
à Indústria 

(%) 

Inflação RJ 
(%) 

Moedas 
Conversíveis 

Sobre o Total (%) 

1946 11,6 18,5 (2.633)  - 16,5  12,6 
1947 2,4 3,3 460  38 21,9 4,7 
1948 9,7 12,3 3  19 3,4 9,0 
1949 7,7 11 (2.810)  28 4,3 17,8 
1950 6,8 12,7 (4.297)  5 9,4 21,6 
1951 4,9 5,3 2.819  - 12,1 (8,7) 
 
Fonte: Abreu (1990, p. 388-415) 

 

É justamente nesse ponto que surge outra controvérsia. Autores como 

Skidmore (1976), Lessa (1982), Vianna (1987) e Furtado (2009) defendem que o 

crescimento industrial verificado no país entre 1946-1951 foi fruto de ações do 

governo em torno de outros objetivos, como a busca pela estabilização interna e 

correção dos déficits nas contas externas. Por outro lado, Saretta (2000), Bresser-

Pereira (2003), Bastos (2004) e Fonseca (2010) sustentam que a atividade industrial 

fora estimulada pelo governo e que o mesmo tinha interesse em seguir o 

desenvolvimento econômico apoiado no crescimento da indústria, intervencionismo 

estatal como parte de um projeto nacional. Boa parte dessa literatura mais 

contemporânea compartilha da divisão da política econômica em dois momentos, 

conforme apresentam Vianna e Villela (2005). Na “primeira fase”, os autores 

identificam a mudança na política externa e a promoção do contingenciamento às 

importações entre 1947 e 1948. A “segunda fase” de Dutra seria a mudança do 

Ministro da Fazenda, Correa e Castro, em 1949, dando lugar a Guilherme da 

Silveira, após haver posto em prática uma metodologia ortodoxa para estabilização 

interna, e com tal substituição, Dutra sinalizava que deixava de lado esse receituário 

para a busca do crescimento econômico como sua principal meta para o período 

restante de governo. Com o câmbio sobrevalorizado e os controles de importações, 

Vianna e Villela (2005) identificam três efeitos adjacentes dessa política:  

 

a) efeito subsídio – com os preços de bens de capital, matérias-primas 

e combustíveis mais baratos;  
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b) efeito protecionista – devido às restrições de importação;  

c) estímulo da produção ao mercado doméstico, em comparação com 

a produção voltada para exportação. 

 

Diante da polarização do debate, a hipótese inicial desse trabalho está 

apoiada na suposição segundo a qual o governo Dutra deu continuidade ao PSI 

através de propostas e ações que favoreceram a expansão do produto 

industrial. Como corolário tem-se que a opção pela ortodoxia não foi predominante 

ao longo do período e sua força não foi capaz de abater o ímpeto do PSI brasileiro. 

Os objetivos propostos giram em torno da verificação da intenção do governo 

em promover o crescimento da economia com base no avanço da indústria nacional, 

bem como a identificação de traços de intervencionismo e dirigismo econômico e em 

outras áreas da ação governamental, além da opção pela defesa de um projeto 

nacional. Os conceitos acima compõem a base da definição de desenvolvimentismo 

econômico elaborada por Fonseca (2004), onde o nacionalismo, a industrialização e 

o intervencionismo em favor do crescimento econômico são elementos-chave de um 

governo com essa caracterização.  

A partir disso, a seguinte questão se impõe: a expansão da economia e do 

produto industrial verificados no imediato pós-Segunda Guerra foram obtidos através 

de esforços governamentais centrados na industrialização? Isso implica demonstrar 

os limites da ação ortodoxa implantada pelo governo e que sua prática não se 

estendeu à totalidade do período 1946-1951. E, portanto, a difundida memória 

histórica do período Dutra como um “[...] parênteses liberal numa longa era 

caracterizada pelo intervencionismo econômico [...]” não se verifica (ALMEIDA, 

1993, p. 13). Principalmente quando se considera as publicações feitas pela 

literatura mais contemporânea ao tratar desse tema para refutar boa parte dessa 

análise mais clássica. 

Para responder a essas questões, será feita revisão de literatura condizente 

com o período e serão expostas as ideias de ambos os lados da discussão, além da 

leitura e análise de discursos e mensagens presidenciais como forma de demonstrar 

parte da racionalidade e do conhecimento do governo ao tomar decisões que 

favoreceram a industrialização, além de possibilitar o reconhecimento da 

interferência estatal na economia e em outras áreas de seu alcance. Esses 

documentos, que remetem à intenção presidencial, estão disponíveis em 
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compilações realizadas por José Teixeira de Oliveira (1956) e pelas Mensagens 

presidenciais (BRASIL, 1978). A busca é concentrada em palavras-chave, tais como: 

industrialização, reequipamento industrial, reforma da infraestrutura, dentre outras. 

A seguir, passa-se para a revisão de literatura a fim de mostrar o contraponto 

de ideias que marcaram a análise do período através de uma subdivisão entre os 

principais autores, em sua grande maioria clássicos, defensores da ideia do governo 

Dutra como ortodoxo versus a oposição feita por autores, com estudos mais 

contemporâneos, que refutam essa concepção.  

No capítulo posterior a exposição gira em torno de evidências que reforçam o 

continuísmo do projeto de industrialização calcado no PSI, angariando novos e mais 

sólidos argumentos para contrapor a ideia de um governo ortodoxo. Serão 

analisados documentos como discursos e mensagens presidenciais, bem como os 

requerimentos contidos nas Conferências das Classes Produtoras (Teresópolis, 

1945 e Araxá, 1949) que servem para apresentar o panorama dos possíveis 

acontecimentos para o país a partir das medidas econômicas implementadas. 

Finalmente, segue-se a conclusão da pesquisa ora apresentada ressaltando 

os resultados obtidos e deixando aberta a possibilidade de aprofundamento sobe o 

tema em pauta e a realização de novos trabalhos sobre esse período da história 

econômica brasileira.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Esse capítulo é dedicado a explorar as diversas posições de autores sobre as 

questões levantadas anteriormente. A literatura sobre o governo Eurico Dutra não é 

extensa quando comparada a outros períodos da história econômica brasileira. 

Entretanto, é possível estruturar adequadamente o debate proposto, uma vez que há 

obras dedicadas à interpretação – exclusiva – da política econômica brasileira entre 

1946-1951. Em outros textos, a análise do período serve como marco introdutório 

para a apresentação de governos subsequentes, dentre eles o segundo governo de 

Vargas. Primeiramente, convém discorrer sobre os principais autores que defendem 

o desconhecimento do governo quanto ao estímulo industrial e que reconhecem o 

período como ortodoxo no âmbito da política econômica. 

 

2.1 PRINCIPAIS DEFENSORES DO GOVERNO DUTRA COMO ORTODOXO 

 

Furtado (c1959, 2009) apresenta uma interpretação clássica sobre o período 

do pós-Segunda Guerra Mundial argumentando que o governo Dutra não tinha 

conhecimento do alcance dos efeitos da política de controles seletivos das 

importações sobre os outros setores da economia, como a indústria. O objetivo 

principal era corrigir os desequilíbrios das contas externas, bem como evitar o 

agravamento dos níveis de preços internos. 

Assim, Furtado considera que tais medidas aumentaram ainda mais o 

descontrole do governo sobre a economia brasileira. E o objetivo de reduzir a 

inflação motivou Dutra a introduzir os controles seletivos sobre a importação de bens 

de consumo – através das taxas punitivas – e favorecendo as compras de bens de 

capital e intermediários. 

O autor aponta que o setor industrial fora favorecido duplamente: 

 

[...] por um lado, porque a possibilidade de concorrência externa se reduzia 
ao mínimo através do controle das importações; por outro, porque as 
matérias-primas e os equipamentos podiam ser adquiridos a preços 
relativamente baixos (FURTADO, c1959, 2009, p. 306). 

 

Furtado caracteriza o período da administração Dutra como benéfico aos 

interesses da indústria, porém não visualiza ação deliberada das autoridades nesse 
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sentido. Considera que o fortalecimento da industrialização ocorrera de forma não 

intencional, tal como na década de 1930. Ou seja, o governo tinha outras 

prioridades: no caso de Dutra, conter a inflação e o desequilíbrio externo, utilizando 

boa parte do receituário ortodoxo, mas como efeito adjacente das medidas em favor 

desses objetivos houve acelerado crescimento da produção industrial. 

Skidmore (1976) faz um recorrido sobre a história brasileira desde a ascensão 

ao poder por parte de Getúlio Vargas até as transformações vivenciadas pela 

sociedade dias antes do Golpe Militar de 1964.  

 No quesito da política econômica de Dutra, a análise de Skidmore aponta 

para uma ruptura com o arranjo instalado por Vargas durante o Estado Novo. A 

argumentação do autor é pautada em torno do fato de que os primeiros meses da 

administração foram voltados para o ataque da inflação acelerada desde o princípio 

da década. O termo “ziguezague econômico” (SKIDMORE, 1976, p.96) é utilizado 

para caracterizar o período. Apoiando-se, principalmente, em uma declaração do 

Ministro da Fazenda, Correia e Castro, na qual este afirma que o “[...] retorno às 

normas do livre comércio criaria um clima de confiança propiciadora do aumento de 

produção [...]” (SKIDMORE, 1976, p. 97) para ressaltar que o governo possuía um 

projeto assentado no liberalismo econômico para o Brasil. Além disso, outra fala do 

Ministro é explorada, a qual diz:  

 

[...] o Brasil é um país essencialmente agrícola e é da essência da 
economia latino-americana [...] a exportação de matéria-prima e de gêneros 
alimentícios, bem como a importação de ampla variedade de artigos 
manufaturados e de comestíveis industrializados (SKIDMORE, 1976, p. 97).  

 

Segundo Skidmore, o ziguezague fica marcado pelo fato de que após as 

medidas de liberalização comercial e cambial no início do governo, em 1948 foram 

adotadas políticas de licenciamento de importações após o período da ilusão de 

divisas pela falta de moedas conversíveis. 

 Esses controles sobre as compras externas, que visavam favorecer a 

aquisição de insumos produtivos para fortalecer a indústria, são vistos por Skidmore 

como um golpe no projeto liberal inicial e acabaram gerando estímulos para o que 

ele chama de “[...] industrialização espontânea [...]” (SKIDMORE, 1976, p. 96). Com 

isso, o autor quer salientar que Dutra e sua equipe econômica não tinham 
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conhecimento do fato de que as medidas restritivas sobre a importação de artigos de 

luxo e consumo diversos favoreceram o reequipamento da indústria nacional. 

 Enfim, o termo ziguezague acaba sendo útil para a análise econômica 

proposta por Skidmore, uma vez que ele argumenta que inicialmente a ideia do 

governo era favorecer um retorno às vantagens comparativas promovendo diversas 

liberalizações na economia. Entretanto, antes da metade do mandato os controles 

de importações denotam desejos de dirigismo econômico por parte dessa 

administração. 

Malan et al. (1980) apresentam um enfoque sobre a administração da política 

econômica do Presidente Eurico Dutra muito interligada aos interesses norte-

americanos no Brasil. Ou seja, o texto sugere que o incentivo ao fortalecimento do 

PSI brasileiro no pós-guerra partiu diretamente de interesses deliberados dos 

Estados Unidos. 

Nesse sentido, Malan et al. (1980) utilizam um memorando de 1942 produzido 

pelo Board of Economic Warfare, liderado por Morris Cooke, no qual há referências 

sugestivas de que o Brasil devesse concentrar esforços no aumento da produção 

local de produtos essenciais importados. Além disso, a indústria nacional deveria 

buscar utilizar matérias-primas locais ao alcance dos empresários, reduzindo a 

necessidade de compras externas. Outros pontos importantes do documento são a 

“sugestão” de melhorias na infraestrutura de transporte, bem como o fortalecimento 

das bases da economia industrial nacional. 

A partir dessa documentação, os autores apontam que o apoio à 

industrialização brasileira foi dado de forma “[...] não inteiramente intencional [...]” 

(MALAN et al., 1980, p. 28), uma vez que as políticas visavam ao controle do 

crescente desequilíbrio no balanço de pagamentos do país. 

Sendo assim, a análise dos autores parte do princípio de que o estímulo dado 

à indústria a partir, principalmente, das restrições de importações, não fora 

consciente por parte do governo que tampouco esperava o crescimento do setor, 

com o consequente reaparelhamento do parque industrial nacional. 

Lessa (1982) aborda a análise da política econômica no Brasil ao longo de 15 

anos a partir do período pós-Segunda Guerra. Ao tratar sobre o governo Dutra, o 

autor utiliza a expressão “Continuação da industrialização não intencional” (LESSA, 

1982, p. 14). Ou seja, faz alusão ao fato de que considera o início do Processo de 

Substituição de Importações brasileiro na década de 1930 – com Getúlio Vargas – 
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como decorrente de medidas para superar a crise de 1929 e manter o nível de renda 

da economia cafeeira. 

Nesse contexto, Lessa argumenta que as manipulações cambiais teriam sido 

os únicos instrumentos de política econômica manejados com objetividade. O autor 

considera como principal estímulo ao fortalecimento do PSI brasileiro (centrado na 

substituição de bens de consumo durável) as restrições impostas sobre as 

importações devido à crise cambial vivenciada pelo país em virtude da falta de 

moedas conversíveis. Diante dos novos acordos estabelecidos em Bretton Woods, o 

governo manteve a taxa de paridade declarada ao FMI em Cr$ 18,50/US$. 

Essas medidas foram adotadas após a ilusão de divisas haver sido 

constatada, uma vez que o Brasil acumulou reservas cambiais ao longo da 2ª 

Guerra Mundial, porém apenas uma pequena parte era em dólares. E esse 

montante se esvaiu com a liberalização comercial e cambial implementada no início 

da administração Dutra entre 1946 e 1947. Essas políticas dos meses iniciais do 

governo foram alimentadas, principalmente, em virtude do desejo de conter o 

processo inflacionário que se acelerava no país há alguns anos. 

Enfim, Lessa partilha da ideia de autores como Skidmore (1976) e Furtado 

(2009) sobre o suposto desconhecimento, por parte das autoridades, de que as 

restrições cambiais a partir de 1948 favoreceram a industrialização brasileira no 

sentido da substituição de importações. Ademais, o autor estende esse período de 

“inconsciência” ao sugerir que tampouco o governo Vargas fizera esforços 

deliberados em favor da indústria nacional e para a consequente mudança do centro 

dinâmico da economia. 

Vianna (1987), em sua análise da política econômica do segundo governo de 

Getúlio Vargas, aborda brevemente as decisões que marcaram a administração 

anterior, de Eurico Dutra. Para tanto, o autor salienta que houve mudanças nesse 

governo com relação ao deixado por Vargas no Estado Novo. O que se verificou ao 

longo do mandato de Dutra foi a mudança de eixo, primeiramente em favor da 

ortodoxia – com objetivo de estabilização econômica – para maior flexibilidade nas 

metas fiscais e monetárias, especialmente após 1948. 

Vianna defende que o sistema de controle de importações foi instituído com o 

“[...] intuito exclusivo de fazer frente ao desequilíbrio externo [...]” (VIANNA, 1987, p. 

23) enfrentado pela economia brasileira, uma vez que se buscava dar uso mais 

produtivo às moedas estrangeiras disponíveis, ao invés de queimar divisas com a 
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importação de produtos supérfluos. Em virtude dessa interpretação, o autor reforça 

que a partir da instituição desses controles o governo Dutra adquiriu “[...] nova 

mentalidade em relação à importação [...]” (VIANNA, 1987, p. 23) e, assim, passara 

a entender que importar insumos produtivos era mais importante para reequipar o 

parque industrial nacional, ao invés de apenas importar bens de consumo. 

A compreensão de Vianna difere um pouco da de Skidmore (1976) e Lessa 

(1982), por exemplo, ao sugerir a “nova mentalidade do governo” quanto à utilização 

das reservas cambiais. Entretanto, segue próxima da linha de raciocínio que 

sustenta a ideia de que a equipe econômica do governo Dutra não tinha clareza 

sobre os efeitos benéficos do licenciamento das importações para a indústria 

nacional. 

 

2.2 PRINCIPAIS DEFENSORES DO GOVERNO DUTRA COMO NÃO ORTODOXO  

 

 A seguir serão apresentados os contrapontos de autores mais 

contemporâneos que sugerem o continuísmo de Dutra com o pacto urbano-industrial 

iniciado nos anos 1930. 

A tese de doutorado de Saretta (2000) expressa uma discussão em torno da 

política econômica do governo Dutra. Para tanto, o autor caracteriza o modelo de 

capitalismo existente no Brasil – o chamado capitalismo burocrático – no contexto de 

uma burguesia de Estado. Saretta remonta ao início da campanha liberal pelo fim da 

ditadura do Estado Novo, tanto no âmbito político quanto no econômico. Com 

relação a este último, advoga que a elite empresarial brasileira não mais queria o 

intenso emaranhado estatal no comando das principais decisões dos rumos da 

economia. Um bom exemplo desses apelos por parte da sociedade está refletido em 

uma publicação, do Digesto Econômico, datada de fevereiro de 1946, na qual o 

editorial reconhece a necessidade do intervencionismo estatal durante certo período 

do Estado Novo. Entretanto, as medidas teriam cunho emergencial, mas passaram a 

ser permanentes e recorrentes na visão desse comunicado que representava boa 

parte do empresariado paulista.  

Já como presidente, Dutra apresenta, primeiramente, um discurso liberal 

próximo da ortodoxia, atendendo aos clamores de camadas da sociedade – inclusive 

a imprensa – que pediam o ataque à inflação crescente. Para isso, o governo 

adotaria medidas liberalizantes no âmbito da política econômica externa de forma a 
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amenizar o custo das importações, uma vez que estas tinham peso relevante na 

formação dos preços domésticos. Dessa forma, o Decreto-Lei número 9.026 de 

27/02/1946 estabelecia a “[...] diminuição de 30% para 20% das quotas impostas às 

letras de exportação e de 5% para 3% a sobrecarga sobre o câmbio vendido” 

(SARETTA, 2000, p. 74). 

Essas propostas liberalizantes do início da administração de Eurico Dutra 

estavam centradas na ilusão de que o país dispunha de reservas internacionais 

capazes de diminuir a pressão deficitária sobre a balança comercial. O câmbio livre 

serviria para, além de reprimir o avanço dos preços, transmitir aos investidores 

externos um clima positivo sobre a economia brasileira que fosse capaz de atrair 

novos investimentos. 

Mesmo com alguns discursos mais ortodoxos, o presidente, conforme 

demonstra Saretta, não tinha por objetivo retornar o Brasil ao modelo 

agroexportador. O que propunha Dutra era um ritmo maior de descentralização da 

ação estatal em torno das medidas econômicas. Baseado nessa concepção, o 

governo marchava no sentido da extinção de diversos órgãos governamentais, 

conselhos e institutos que haviam sido criados no mandato do presidente anterior. 

Outras instituições estatais que continuaram existindo e cumprindo determinada 

função viram seu raio de manobra diminuído, pois era um dos objetivos iniciais da 

administração a mudança qualitativa no que diz respeito às funções relacionadas à 

coordenação e planejamento da economia brasileira. 

O Plano SALTE (saúde, alimentação, transporte e energia) e o Estatuto do 

Petróleo servem como argumentos em torno da visão do governo de favorecer a 

industrialização e a reforma no setor de infraestrutura do país, juntamente com a 

tentativa de uma reforma bancária para regular a oferta de crédito e favorecer a 

gestão da moeda de forma saudável, conforme a visão do Ministro Correa e Castro. 

Ademais, o início do funcionamento da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em 

1946, demonstra um avanço do Brasil com relação às necessidades de sua indústria 

de base.  

Saretta apresenta, também, a ideia de que a equipe econômica tinha 

conhecimento das aspirações do empresariado local com relação ao reequipamento 

do parque industrial nacional. O autor salienta que a manutenção do câmbio 

sobrevalorizado combinado com o licenciamento das importações para favorecer a 

compra de bens de capital e intermediários foram ações em pleno acordo com o 
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desejo da indústria nacional – Dutra sabia que “[...] o reequipamento era o pleito 

mais constante dos interesses industriais [...]” desde o final da 2ª Guerra Mundial 

(SARETTA, 2000, p. 64). É importante ressaltar que os anseios da classe industrial 

brasileira tentaram ser atendidos, inclusive, durante a proposta de reforma bancária 

do Ministro Correia e Castro, uma vez que passaria a existir uma carteira 

especializada em crédito industrial – caso fosse aprovado o pleito do ministro junto 

ao Congresso Nacional. 

As restrições cambiais impostas pelo governo respeitavam uma ordem de 

importância para a sua utilização e foram estabelecidas prioridades de acordo com o 

critério da essencialidade na seguinte ordem:  

 

a) artigos essenciais; 
b) juros, royalties e lucros; 
c) despesas de manutenção, viagem; 
d) mercadorias não compreendidas na primeira categoria [...].  
(SARETTA, 2000, p. 89).  

 

Além da necessidade de estarem inclusos nas categorias, os bens a serem 

importados precisariam, ainda, da aprovação da Carteira de Exportação e 

Importação do Banco do Brasil (CEXIM) – e o Banco do Brasil ainda deveria recolher 

30% do valor das importações. Essa medida demonstra a “guinada” do governo com 

relação aos objetivos iniciais, marcados pelo receituário ortodoxo de ajustes internos 

e externos, para o estímulo ao emprego e à produção substitutiva dos produtos 

importados. Esse era um momento do mandato de Dutra em que o jornal O Estado 

de São Paulo já publicava notas críticas à visão da administração que condenava as 

emissões monetárias. Segundo o editorial de maio de 1948, o aumento do meio 

circulante não representaria inflação se este não fosse utilizado para pagamento de 

déficits governamentais, e sim para o acréscimo no montante de crédito destinado 

às atividades produtivas. Saretta segue dando indícios de que a interpretação do 

governo como liberal estava equivocada. E para isso recorre aos aumentos salariais 

dos servidores públicos, incluindo militares, e que oneravam as contas 

governamentais, indo de encontro às medidas ortodoxas que formaram a base da 

administração em seus primeiros meses (SARETTA, 2000, p. 89-96). 

Posteriormente, a Instrução n. 26 da Superintendência da Moeda e do Crédito 

(SUMOC) denota mais traços de intervencionismo. Quanto às ações propostas por 
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essa nova regra, os repasses cambiais foram elevados dos anteriores 30% 

estabelecidos na Instrução n. 25 – datada de junho de 1947 – para 75%. 

O autor traz à tona a discussão em torno do planejamento ou não da 

economia brasileira no período. Apresenta autores, como Sodré4 (1950 apud 

SARETTA, 2000), que criticavam o interesse do governo em somente resolver os 

problemas de curto prazo do país utilizando-se de política monetária, creditícia, 

cambial e fiscal. Enquanto que para esses críticos a ação estatal deveria estar 

focada também em planos de longo prazo para reestruturação da agricultura e da 

indústria, uma vez que o crescimento desses setores contribuiria de forma mais 

robusta para sustentar bases mais fortes para o desenvolvimento da economia e 

sociedade brasileiras. Em contrapartida, Saretta advoga contra essa visão, uma vez 

que o Plano SALTE, serve como exemplo de planejamento econômico. Nessa 

discussão, Saretta não entra no mérito do sucesso ou não do plano, apenas busca 

argumentos na defesa da ideia de que Dutra tinha conhecimento das ações e 

consequências da política econômica em seu mandato. Apesar disso, o autor 

concorda com o fato de que o período de 1946-1951 compreende uma 

administração que pôs poucos projetos de longo prazo em prática, ainda que 

tenham sido tentados – caso das reformas tributária, agrária e bancária, que não 

obtiveram sucesso. Outro exemplo do intervencionismo estatal de Dutra é a ação do 

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) que buscava “[...] 

sensibilizar o Presidente da República para a necessidade do planejamento 

econômico” (SARETTA, 2000, p. 179). Além disso, o Conselho Federal de Comércio 

Exterior fizera em janeiro de 1949 uma consulta formal a vários segmentos da 

sociedade para a busca de soluções dos problemas econômicos no país. 

Finalmente, a Missão Abbink (1948) considerava extremamente importante a ação 

estatal para o desenvolvimento do Brasil – em uma época na qual se buscava a 

redução do papel interventor do Poder Público. A defesa da função de coordenador 

e estimulador dos investimentos era o principal argumento para autores como 

Octávio Gouveia de Bulhões, que havia dado grande apoio à consecução do Plano 

SALTE – que não obteve grandes resultados, principalmente, pela falta de formas de 

financiamento definidas para a execução dos projetos previstos quando da 

aprovação em Congresso (SARETTA, 2000, p. 202-204).  

                                                           
4
 SODRÉ, N. W. Uma fase de Transição. Digesto Econômico. São Paulo. n.67, ano VI, p. 30-40, jun.    
1950. 
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Ao partir para análise da política externa, mais precisamente da taxa de 

câmbio vigente, muito utilizada para combate à inflação, Saretta aponta que com o 

preço fixado em Cr$ 18,50 – permaneceria em vigência até 1953, quando da crise 

cambial já no segundo Governo Vargas – as importações não encareceriam, e 

dessa forma, não formariam pressão inflacionária na economia. Entretanto, surge 

por volta de 1949 um intenso debate sobre o nível do câmbio brasileiro, pois os 

interesses industriais, comerciais e agrícolas estavam diretamente ligados ao preço 

da moeda brasileira perante o dólar. 

Nesse contexto, estavam as prioridades estabelecidas pela CEXIM e dentre 

os interesses de cada agente econômico havia consenso quanto a essencialidade 

da importação de “[...] combustíveis, alimentos básicos, cimento, equipamentos 

hospitalares, matérias primas, máquinas e equipamentos para a indústria nacional, 

etc.” (SARETTA, 2000, p. 142). 

Saretta considera a indústria como a grande beneficiada com a manutenção 

do câmbio fixo, uma vez que foi possível atender às expectativas de reequipamento 

e modernização do aparelhamento industrial com o subsídio do câmbio valorizado. 

Ademais, identificou-se um processo de transferência da renda apropriada pelos 

setores exportadores que era transmitida àqueles voltados ao atendimento do 

mercado interno (SARETTA, 2000). 

Ao final do mandato, por volta de 1950, Dutra e sua equipe econômica, ao se 

depararem com déficits fiscais expressivos, promovem aumento da oferta monetária 

– algo impensável no início do governo, mas que era justificado pelo Ministro da 

Fazenda que via na moeda um instrumento que deveria servir à economia e não o 

contrário. 

É refutada a ideia da “industrialização espontânea” que fora levantada por 

outros autores, conforme verificado na seção anterior. Segundo Saretta, além da 

vigorosa expansão do produto industrial verificada entre 1946-1951, o setor já 

apresentava crescimento expressivo desde a década anterior, o que não pode ser 

relegado. É errôneo qualificar como “espontâneo” o projeto do PSI brasileiro, cujo 

pontapé inicial fora dado por Vargas, e teve continuidade nos anos Dutra – em uma 

época onde a classe industrial pleiteava o reequipamento e a modernização do setor 

antes mesmo do final do Estado Novo. Portanto, esse crescimento industrial a partir 

de 1946 foi uma ação coordenada entre os industriais que aproveitaram as medidas 

do governo – em virtude, também, de seus apelos formais (vide I e II Conferência 
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das Classes Produtoras em 1945 e 1949, respectivamente, mais adiante nesse 

Trabralho) – para favorecer a substituição de importações, sobretudo dos bens de 

consumo duráveis que ainda contavam com dupla proteção cambial, uma vez que 

havia reserva de mercado (de forma quase exclusiva para o produtor) e os custos de 

operação eram menores do que os usuais. Ademais, a análise da evolução do 

destino dos empréstimos do Banco do Brasil mostra a indústria de transformação 

como o segundo principal destinatário, ficando atrás da agricultura, apenas 

(VIANNA, 19875 apud SARETTA, 2000, p. 164). Entretanto, enquanto o crédito 

agrícola decresceu 50% entre 1946-1949, o industrial teve expansão de 110%, no 

mesmo período (SARETTA, 2000, p. 167). 

Bresser-Pereira (2003), em posição próxima a de Saretta, discorre acerca de 

um largo período da história brasileira sobre diversos aspectos, sendo um deles o 

econômico. Ao dar enfoque no período de 1946-1951, o autor reconhece o grande 

impulso havido na economia brasileira nesse período pós-guerra, centrado 

principalmente no crescimento da produção industrial. O autor apresenta estatísticas 

as quais denotam expansão média do PIB de 7,3%, entre 1946-1950, enquanto que 

o produto da indústria supera essa marca alcançando 8,9%, para o mesmo período. 

Nesse contexto, Bresser-Pereira sustenta a ideia de que a economia 

brasileira cresce calcada na expansão da indústria, reforçando sua posição de “[...] 

setor dinâmico da economia do país [...]” (BRESSER-PEREIRA, 2003, p. 50). 

Ademais, o autor salienta que os saldos em moedas estrangeiras constituíram forte 

estímulo ao crescimento da indústria local. E que, superados os meses iniciais de 

liberalismo comercial e cambial, as medidas adotadas pelo governo continham 

rígidos controles sobre as importações “[...] através de um sistema de prioridades 

[...]” (BRESSER-PEREIRA, 2003, p. 51). 

O fato de reconhecer que o governo adotara prioridades permite interpretar 

que Bresser-Pereira sugere que as autoridades sabiam do estímulo dado à 

industrialização quando do estabelecimento das principais necessidades de 

importação, devido ao fato de que o mercado de bens de consumo havia sido 

reservado para os industriais locais, pois sua compra advinda do exterior se tornara 

extremamente desvantajosa. 

                                                           
5
 VIANNA, S. B. A Política Econômica no Segundo Governo Vargas – 1951-1954. Rio de Janeiro: 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, 1987. 
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Fonseca (2010) apresenta uma análise sobre o governo Dutra de forma 

introdutória ao tema central em seu artigo – cujo objeto é o segundo governo 

Vargas. Neste, reconhece uma administração em “[...] clima de euforia [...]” devido 

aos acúmulos de divisas provenientes da época da Segunda Guerra (FONSECA, 

2010, p. 24). No contexto, foram motivadas as ações de política liberalizante no 

mercado cambial, as quais, posteriormente, proporcionaram o esgotamento das 

moedas conversíveis, rapidamente, em virtude do excesso de importações 

(beneficiadas pela moeda sobrevalorizada ante o dólar) com bens de consumo. 

Passada a ilusão de divisas, o governo inicia um processo de “[...] 

administração política dos problemas cambiais [...]” (FONSECA, 2010, p. 25). Sendo 

assim, Fonseca identifica um continuísmo da política econômica de Dutra com 

relação à implementada por Getúlio Vargas no governo anterior. A defesa do PSI é 

verificada, uma vez que as restrições às importações, com intuito de privilegiar os 

produtos essenciais à atividade produtiva da indústria nacional, são um forte 

estímulo à compra externa de bens intermediários e de capital necessários para a 

indústria nacional na produção de bens de consumo. 

Dessa forma, conclui que o governo Dutra utilizou do mecanismo cambial 

para “[...] proporcionar a transferência de renda do setor exportador para a indústria 

[...]” (FONSECA, 2010, p. 25). Finalmente, o contingenciamento de importações 

manteve a taxa de câmbio fixa e impôs a necessidade de licenças prévias para 

importar, as quais obedeciam ao critério da essencialidade estabelecido pelo 

governo. Cujo significado, na prática, era a preferência pela importação de bens de 

capital e bens intermediários visando ao reequipamento industrial pretendido, além 

da instalação de novas indústrias no país – sendo essa uma característica 

importante do governo, colocando-o no plano da continuidade do PSI iniciado 

anteriormente. 

Bastos (2004) apresenta uma análise que contempla o período anterior à 

eleição do Presidente Dutra e remonta à construção da campanha liberal iniciada 

ainda no Estado Novo com a influência do pensamento de autores e intelectuais 

como Eugênio Gudin e Otávio Bulhões, os quais travavam um debate 

político/ideológico com as ideias de Roberto Simonsen, este defensor da 

substituição de importações e do protecionismo às indústrias nascentes. O autor 

aponta elementos para justificar o planejamento do governo para a retirada dos 
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estrangulamentos (escassez de divisas, crédito e infraestrutura), demonstrando que 

essa era uma das preocupações iniciais da administração (BASTOS, 2004). 

Bastos parte do princípio de que a proposta inicial do governo era a redução 

da inflação, através de um discurso de campanha de Dutra, o qual dizia, dentre 

outras palavras que “[...] deveríamos restringir as despesas [...] até que possamos 

restabelecer o equilíbrio das finanças públicas e estancar qualquer nova emissão de 

papel-moeda” (BASTOS, 2004, p. 115) com intuito de diminuir a pressão dos 

elevados gastos sobre o custo de vida da população. 

Na sequência de seu trabalho, o autor refuta as hipóteses em torno da ideia 

de retorno ao agrarismo brasileiro através de discurso do Presidente, o qual 

manifesta o interesse da entrada do capital estrangeiro para auxiliar na exploração 

racional dos recursos naturais locais, propiciando o aperfeiçoamento das qualidades 

técnicas e criando novas indústrias. Ademais, o governo buscava o “[...] 

reaparelhamento produtivo [...]” (BASTOS, 2004, p. 120) para a indústria e 

agricultura, ambas voltadas para o mercado interno. Dutra referia-se, também, à 

necessidade de substituir as importações de trigo e outros gêneros alimentícios de 

forma que o Brasil deixasse de depender das compras externas com produtos 

essenciais, nesse caso os alimentos. 

Outro argumento contundente em torno da consciência do governo com 

relação à sua intenção de promover a industrialização vem a partir da mensagem 

presidencial, onde Dutra salienta que 

 

[...] não há dúvida, porém, sobre a conveniência e urgência de dotar o país 
de meios para incrementar a produção, através do reaparelhamento dos 
transportes, do aumento da produção de energia e da exploração de 
petróleo. (BASTOS, 2004, p. 128). 

 

  O autor apresenta elementos importantes que dão conta do conhecimento do 

governo sobre as medidas que tomava, principalmente no quesito da política 

cambial e dos licenciamentos das importações. Bastos faz uma defesa contundente 

de que Dutra cumpriu os desejos de boa parte dos industriais da época que 

clamavam pelo reequipamento do parque industrial brasileiro, já defasado há algum 

tempo. 
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  Outra passagem contida nessa mesma obra, e que é digna de menção, 

refere-se ao momento da mudança da estratégia inicial do governo, após o início de 

orientação ortodoxa: 

 
[...] a mudança de política econômica, induzida pela crise cambial, não se 
fez de maneira tão sonâmbula, quanto seus efeitos sobre o processo 
posterior de substituição de importações. Pelo contrário, o próprio 
Presidente Dutra fez questão de admitir publicamente que 1) a estratégia de 
abertura se fundamentara em algumas ilusões, e que 2) a perda destas 
ilusões e a tomada de consciência da posição vulnerável do país forçava o 
governo a apoiar deliberadamente a expansão da substituição de 
importações, induzida pela crise cambial. (BASTOS, 2004, p. 100-101). 

 

  É importante lembrar que, durante a administração Dutra os anseios da 

classe industrial brasileira foram claramente expostos na II Conferência Nacional das 

Classes Produtoras (1949), conforme reproduz Carone (1980) – ainda de forma mais 

incisiva que em 1945, ano da primeira edição de tal evento. Os produtores, durante 

a elaboração do documento endereçado ao governo, mostraram seu conhecimento 

sobre a situação brasileira, especialmente frente aos movimentos da economia 

internacional – sob a liderança dos EUA – e detectaram a necessidade de medidas 

que facilitassem a produção de manufaturas no território nacional, inclusive as de 

maior valor agregado, para competir no mercado externo, além de fornecer para a 

demanda interna. Nos itens (e), (j) das considerações iniciais contidas no artigo dos 

produtores verificam-se as seguintes passagens (abaixo) que ajudam a denotar o 

que os industriais esperavam do governo quanto à industrialização brasileira: 

 

[...] o reequipamento, a modernização e a ampliação do parque industrial, 
bem como do de transportes e da agricultura, são essenciais à redução dos 
custos, e à ampliação do mercado para nossas matérias-primas e do nível 
do consumo interno. [...] o desenvolvimento da indústria em geral será mais 
rápido com a criação e ampliação das indústrias de base e produtoras de 
matérias-primas essenciais (CARONE, 1980, p. 357-358). 

 

Maiores detalhes sobre essa conferência serão apresentados na sequência 

deste trabalho, na próxima seção que irá englobar, dentre outros argumentos – 

manifestações do presidente Dutra – as reivindicações dos representantes da 

indústria brasileira (após as considerações iniciais), em uma série de itens que estão 

contidos nessa mesma obra de Carone (1980), citada anteriormente. 
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3 EVIDÊNCIAS DE INTERVENCIONISMO ESTATAL E PREFERÊNCIA PELA 

INDUSTRIALIZAÇÃO DE FORMA CONSCIENTE DURANTE O GOVERNO 

DUTRA 

 

A seção anterior serviu para estabelecer o debate na literatura da história 

econômica brasileira acerca das controvérsias sobre o governo Dutra, conforme 

mencionado anteriormente nesse trabalho. 

Cabe, agora, partir para a análise de outras evidências que denotem e 

corroborem de forma mais substancial a preferência de Dutra por favorecer a 

industrialização após a mudança de foco da política econômica – principalmente 

devido à ilusão de divisas entre 1947 e 1948. 

Antes de entrar propriamente na análise da intenção e preferência do governo 

pela industrialização, a seção a seguir traz considerações sobre a classe industrial e 

seus requerimentos ao governo a partir das Conferências das Classes Produtoras 

realizadas em 1945 e 1949, nos municípios de Teresópolis (RJ) e Araxá (MG), 

respectivamente. Utilizam-se tais referenciais para demonstrar que Dutra e sua 

equipe econômica sabiam dos apelos pelo reequipamento industrial e o 

desenvolvimento de novos segmentos nesse setor da economia. Dessa forma, 

verificou-se que os empresários esperavam a ajuda do Poder Público revelando 

seus interesses no início da nova administração. O documento de Teresópolis é 

parte integrante da obra de Cunha (1946) e o de Araxá está contido em Carone 

(1980). As duas seções posteriores serão dedicadas às mensagens presidenciais e 

discursos. 

 

3.1 ANÁLISE DAS DISCUSSÕES SOBRE A INDUTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA NAS 

CONFERÊNCIAS DAS CLASSES PRODUTORAS EM 1945 E 1949 

 

Nessa seção será dada continuidade à análise das reivindicações da classe 

industrial a partir da I e da II Conferência das Classes Produtoras realizadas nos 

municípios de Teresópolis (RJ) de Araxá (MG) em 1945 e 1949, respectivamente. 

A Carta de Teresópolis apresenta logo em suas primeiras páginas a ideia de 

que a distribuição da riqueza ocorreria de forma mais eficaz através do crescimento 

da renda nacional, primeiramente. Este, por sua vez, era um objetivo que 

necessitava amplamente do apoio estatal, pois “[...] o meio adequado para obtê-lo é 
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o planejamento da ação nacional para melhor aproveitamento das fontes de 

produção agrícola e industrial, e nos setores dos transportes, energia e crédito” 

(CUNHA, 1946, p.9). Ao tratar sobre a produção industrial: 

 

Declaram as Classes Produtoras sua convicção de estarem o progresso e a 
estabilidade da economia nacional intimamente ligados à industrialização 
do país, pois esta, além de permitir o aumento da renda nacional, assegura 
a diversificação da produção, elemento indispensável a essa estabilidade e 
progresso. Que o desenvolvimento industrial do país, processado 
harmonicamente com o das demais atividades produtoras, e 
equilibradamente em todo o território nacional, deve concorrer para a 
implantação de uma economia de abundância, que produza muito, bem e a 
baixo custo. Recomendam, pois, que o Estado estimule e oriente a 
industrialização do país, baseado em estudos dos fatores fundamentais – 
mercados, mão de obra, matéria prima, transporte e energia (CUNHA, 1946, 
p.45, grifos do autor). 

 

Sendo assim, os empresários da indústria requisitavam estímulos 

governamentais para o fomento das prospecções e perfurações de poços para a 

descoberta de petróleo, sendo essa uma atividade de interesse nacional. Além 

disso, outros setores estratégicos faziam parte das aspirações dessa classe, tais 

como rodovias, aeroportos e transporte fluvial. O trecho abaixo é esclarecedor 

quanto a esse tema e auxilia como exemplo para a identificação do desejo da 

participação do Poder Público como planejador e coordenador dos investimentos a 

serem realizados, conforme mencionado anteriormente. 

 

Sendo incontestável a necessidade de uma perfeita coordenação dos 
transportes através dos diversos sistemas, julgam aconselhável o melhor 
entendimento entre os atuais departamentos oficiais para a organização de 
um plano geral em bases nacionais e econômicas. Dentro dêsse plano, 
deverão ser feitos o desenvolvimento e o reaparelhamento de todos os 
transportes coletivos civis, sejam públicos ou privados (CUNHA, 1946, p. 
41). 

 

Convém observar o interesse na divisão dos setores estratégicos da indústria 

para os demais. As classes produtoras consideram que o Estado devia orientar sua 

ação em favor das indústrias-chaves de forma fiscalizadora, auxiliadora e criadora, 

quando o setor privado não for capaz investir, ou se mostrar omisso. 

Ademais, a importância da estratégia governamental deveria atentar para a 

defesa da indústria nacional. Na Carta de Teresópolis, os industriais requisitavam ao 

Estado lançar mão de instrumentos como tarifas aduaneiras e até mesmo a 

instituição de novas leis: 
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Afirmam sua convicção na necessidade da instituição de um sistema 
orgânico e racional de defesa das indústrias que, dentro de nossas 
condições peculiares, apresentem maior grau de vantagem relativa, de 
forma a propiciar, com o menor gravame para a coletividade, sua 
implantação e consolidação. Tal sistema de defesa deve prever, não só 
uma política aduaneira capaz de pôr nossas indústrias, enquanto 
necessário, em condições de enfrentar a concorrência normal das 
estabelecidas no estrangeiro e melhor dotadas, por já estarem senhoras do 
campo, mas também de legislação que ponha o país em condições de 
enfrentar situações emergentes de concorrência desleal, de concorrência de 
esmagamento e de “dumpings” [...]. Essa proteção terá de se estender às 
empresas de pequeno e médio porte quando ameaçadas, nas mesmas 
condições, por congêneres estabelecidas no país (CUNHA, 1946, p. 53). 

 

A indústria de base era tida como de suma importância para o 

desenvolvimento industrial do brasileiro. Nesse sentido, o documento recomendava 

“[...] particular atenção às indústrias basilares [...], metalurgia de primeira fusão e 

atividade de transformação dela decorrente deverão ser fomentadas com interêsse” 

(CUNHA, 1946, p. 56). A atenção estatal para essa última era vista como 

necessária, pois a mesma serviria para atender “[...] as necessidades nacionais de 

alimentação, vestuário, habitação e higiene [...]” (CUNHA, 1946, p. 58). 

 Na sequência da Carta de Teresópolis é possível o estabelecimento de uma 

relação com as políticas praticadas pelo governo Dutra nos anos seguintes. 

Primeiramente, consta a sugestão para a utilização dos saldos em moedas 

estrangeiras para o reequipamento dos transportes e da indústria em geral. 

Posteriormente, surge a ideia do controle de importações, de forma a promover a 

continuidade do PSI brasileiro, através da utilização de licenças para as compra 

externas que deveriam dar “[...] especial consideração às necessidades do 

reequipamento da indústria e dos transportes [...]” (CUNHA, 1946, p. 79). 

A seguir é feita a análise da Conferência de Araxá (1949), que pode ser 

interpretada como uma evolução e fortalecimento das ideias lançadas em 

Teresópolis (1945), uma vez que a gama de requerimentos ao governo e o 

entendimento da sua importância como planejador e coordenador de vultuosos 

investimentos para o desenvolvimento industrial do país se apresenta de forma mais 

ostensiva. 

Logo nas quatro primeiras recomendações feitas, é evidente o interesse em 

expandir a industrialização brasileira por parte dos produtores, uma vez que se 

esperava do governo a adoção das seguintes políticas e diretrizes para a indústria: 
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Recomenda: 1) seja estudada e adotada pelos Poderes Públicos uma 
política nacional de reequipamento das indústrias e de ampliação do parque 
industrial, como condição essencial do desenvolvimento econômico do país 
e do levantamento do nível de vida da população; 2) que, para esse fim, 
seja facilitada, por medidas fiscais e de incentivo, a importação de 
maquinário e bens de capital; 3) que seja estimulada e assistida, com 
facilidades fiscais e de crédito a longo prazo, a produção nacional de bens 
de capital destinada ao suprimento das necessidades de aparelhamento 
das fontes produtoras do país, e assim também estendidas essas 
facilidades às empresas em condições de promover o seu reequipamento 
utilizando a produção nacional; 4) que, na eventualidade do reaparecimento 
de dificuldades internacionais para importação de bens de capital, não 
devem ser retardadas, mas antes convém sejam desde já acertadas, 
medidas para reequipar e desenvolver a indústria nacional (CARONE, 1980, 
p. 358-359). 

 

O trecho acima é uma amostra de que as classes produtoras tinham 

conhecimento das necessidades do país, se quisesse manter seu crescimento 

industrial. Conforme salientado anteriormente nesse trabalho, Dutra não tinha 

intenção em retornar ao modelo agroexportador como a força motriz da economia 

brasileira. Diante disso, é muito simplista argumentar que o crescimento da indústria 

fora acidental e que o governo não tinha conhecimento do alcance da política 

econômica implementada. Além disso, vislumbrava-se a economia em um horizonte 

temporal de longo prazo, uma vez que a preocupação estava centrada também no 

futuro e em uma eventual dificuldade para importação de bens de capital e 

intermediários – juntamente com a perspectiva da criação de mecanismos para 

estímulo ao crédito de longo prazo para facilitar a produção industrial e servir como 

catalizador para o fortalecimento da indústria de base que ganhara vigor na década 

anterior. 

 As passagens a seguir – cinco recomendações contidas no documento – 

remontam ao interesse da indústria nas medidas governamentais em favor do setor 

e contribuem para refutar a ideia de que o desejo da classe produtora era, 

exclusivamente, por não intervenção do Estado no âmbito econômico, salientando 

uma característica da economia brasileira, na qual a tarefa de promover as 

transformações das relações econômicas vigentes cabia ao Poder Público e não à 

burguesia como nas sociedades europeias (SARETTA, 2000). 

 

Recomenda: [...] 8) que se considerem mais condizentes à consecução do 
fim proposto as medidas fiscais que proporcionem tratamento especial às 
indústrias de máquinas, de combustíveis, de produtos químicos de base, de 
ferro, aço e suas ligas, de metais não ferrosos, e outras julgadas 
indispensáveis à aceleração do desenvolvimento de setores básicos da 
economia nacional; [...] 10) sejam concedidas facilidades cambiais para 
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importação de equipamentos, bem como matérias-primas, destinados ao 
aumento da produção nacional e para a fabricação de utilidades de fácil 
exportação; 11) que o Governo, em proveito da mais rápida importação de 
bens de capital, promova consultas e negociações imediatas para a 
obtenção de empréstimos internacionais para atender aos reclamos do 
reequipamento; 12) que a produção siderúrgica, bem como a fabricação 
nacional de maquinário, sejam consideradas do mais imediato interesse 
econômico, e, por isso mesmo, assistidas técnica e creditoriamente, 
mediante condições de prazos e juros especiais; 13) sejam realizadas 
pesquisas de minérios e outros produtos, no subsolo, e organizados 
laboratórios de análises e de pesquisas com elas relacionadas, nos Estados 
ou centros mineiros onde não existam, num planejamento que melhor 
articule a iniciativa privada com o Poder Públcio  (CARONE, 1980, p. 359-
360). 

  

 É possível identificar a preferência da burguesia industrial brasileira pelo 

fortalecimento da indústria de base, vista como fundamental para 

desencadeamentos em outros setores da economia, além de servir como um porto 

seguro para os produtores, uma vez que diminuiria sua necessidade de importação 

de outros países, especialmente em caso de novas dificuldades da economia 

internacional. O foco do desenvolvimento dessa indústria estaria centrado, 

primeiramente, em facilidades para a importação de maquinário e matéria-prima 

básica. O governo utilizaria o câmbio como principal instrumento para favorecer 

essas reivindicações. É importante notar a existência de uma visão de longo prazo 

centrada na criação de linhas de crédito com juros especiais para financiamento 

dessas atividades. Além do destaque para o planejamento e criação de centros de 

pesquisa, em uma parceria entre governo e iniciativa privada, para incrementar as 

atividades a serem desenvolvidas, bem como o melhor aproveitamento de recursos 

naturais no território nacional. 

 A II Conferência Nacional das Classes Produtoras apresentou ressalvas, 

também, quanto ao desenvolvimento industrial da nação. As considerações iniciais, 

conforme reproduz Carone (1980), dão conta da ênfase na necessidade de 

melhoramentos no nível técnico e de conhecimento no campo tecnológico, visando 

ao desenvolvimento e à aplicação de métodos mais eficientes de produção 

englobando a tentativa de aproveitamento máximo de todos os recursos disponíveis. 

Em um âmbito de esfera nacional, é feita alusão à importância de recursos 

financeiros acessíveis, uma vez que existia escassez de capitais e as taxas de juros 

eram consideradas elevadas, dificultando, assim, o investimento produtivo. 

 Uma série de considerações está relacionada aos recursos naturais, vistos 

como abundantes no território brasileiro, ressaltam a importância do 
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desenvolvimento da indústria de óleos vegetais – servindo tanto para a alimentação, 

quanto para aplicação industrial, abastecendo mercados interno e externo – e da 

agricultura em geral, pois o crescimento dessa última ajudaria na alavancagem das 

atividades da indústria. Ademais, refletia-se o interesse na utilização das reservas 

florestais para a industrialização. Nesse caso, considerava-se o alto potencial 

proveniente da natureza para extração de recursos que seriam passíveis de servir 

como matéria-prima para o desenvolvimento de novos produtos – colocando o Brasil 

em uma posição privilegiada, uma vez que este possuía a segunda maior reserva 

florestal no mundo. 

 Havia preocupação com as condições de vida da população trabalhadora, já 

que sua valorização e capacitação cooperariam para o aceleramento do 

desenvolvimento industrial pretendido pelas classes produtoras. Ademais, existia um 

apelo para a especialização da mão-de-obra através de entidades públicas e 

privadas que fornecessem capacitação profissional aos trabalhadores. 

 A partir do que fora considerado inicialmente, o documento aponta uma série 

de recomendações que diziam respeito ao comentado anteriormente. Nesse sentido, 

o pleito era para que o orçamento destinasse maiores recursos ao desenvolvimento 

de pesquisas científicas e tecnológicas, juntamente com o ensino científico nas 

universidades para formação de mão-de-obra qualificada, seja em instituições 

públicas ou privadas. Aliado à qualificação técnica, as melhorias nos serviços 

públicos de saneamento básico nos centros de trabalho eram parte integrante da 

pauta de reivindicações. 

 Outra importante ressalva é o pedido para o desenvolvimento de raízes mais 

profundas para a indústria nacional de máquinas e equipamentos, necessárias para 

o melhoramento das atividades na agricultura e indústria em geral. Para isso, o 

pleito era por incentivos fiscais, assistência técnica e maior oferta de crédito. A 

indústria extrativa teria papel fundamental na alavancagem dessas atividades, 

principalmente em virtude da riqueza do subsolo brasileiro em regiões como o 

Nordeste. 

 Para finalizar essa seção, o trecho abaixo demonstra o visível interesse dos 

produtores na participação estatal para o desenvolvimento industrial brasileiro 

àquela época. Além do já mencionado, convém ressaltar o fato de que o Estado era 

visto como um ente capaz de promover o planejamento econômico da nação, para 
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inclusive alavancar a desecentralização dos novos investimentos produtivos no 

território nacional. 

 

[...] o desenvolvimento da industrialização no país deve obedecer, tanto 
quanto possível e o permitirem as conveniências geoeconômicas, ao critério 
da descentralização. [...] a localização de novas indústrias carece ser 
orientada no sentido do interesse econômico e social das regiões e dos 
Municípios, sem perder de vista o princípio da unidade econômica nacional 
(CARONE, 1980, p. 363). 
 

 

3.2 ANÁLISE DAS MENSAGENS PRESIDENCIAIS (1947 – 1950) 

 

Após a análise mais detalhada dos documentos da I e II Conferência Nacional 

das Classes Produtoras, com atenção voltada aos temas relativos ao crescimento e 

desenvolvimento industrial brasileiro, que serviram para demonstrar o conhecimento 

da equipe econômica quanto ao pleito da indústria por uma política de estímulo ao 

setor, cabe verificar traços da intencionalidade do governo com relação ao tema – 

que possam estar contidos em discursos ou mensagens presidenciais direcionados 

à nação. Primeiramente cabe o estudo do conteúdo das mensagens do Presidente 

Dutra que eram direcionadas ao Congresso Nacional, anualmente, para retratar 

diversos aspectos da vida econômica, social e política do Brasil referentes ao ano 

anterior. Convém mencionar que a compilação dos documentos consta em uma obra 

elaborada pela Câmara dos Deputados em 1978. Reconhece-se que os discursos 

podem não corresponder aos fatos na sua totalidade, porém é importante lembrar 

que esse trabalho os considera como um instrumento que auxilia na verificação da 

intencionalidade, bem como da consciência do governo quanto às políticas 

econômicas e medidas que eram implementadas no país. 

A primeira mensagem presidencial do mandato de Eurico Gaspar Dutra é 

datada de 15 de março de 1947. Ao longo desse documento, o Chefe de Estado 

brasileiro, ao tratar sobre a economia nacional, mais especificamente sobre a 

industrialização, faz ressalvas sobre o setor de transportes, os quais estariam 

onerando custos muito altos em virtude do aparelhamento defasado, 

comprometendo, assim, sua eficiência. Em seu primeiro ano de mandato, 1946, 

Dutra salientava os custos herdados da guerra recém-terminada e que prejudicavam 

a importação pelo país de bens essenciais como: combustíveis, gêneros 

alimentícios, equipamento industrial e de transportes. Ademais, o presidente 
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verificava a inflação como um dos maiores males para o desenvolvimento da nação 

e salienta que seu primeiro ano de governo fora dedicado à tarefa de tentar a 

estabilização de preços utilizando como mecanismos a redução do meio circulante e 

o corte nos gastos governamentais. 

Outra preocupação era com o suprimento de bens básicos ao mercado 

interno brasileiro, principalmente alimentação. Dessa forma, o governo decidira 

incentivar a produção de gêneros alimentícios e matérias-primas de origem extrativa 

e agropecuária no sentido de tomar providências visando ao longo prazo através da 

criação de núcleos agroindustriais em terras públicas. 

Quanto aos saldos congelados nos Estados Unidos e Grã-Bretanha, esses 

constituíam uma das estratégias do governo para utilizá-los, principalmente, em prol 

do reaparelhamento da infraestrutura brasileira. A passagem a seguir reflete essa 

realidade. 

 

[...] Desse modo, no campo da política econômica internacional, 
envidaremos os melhores esforços para que o Brasil transforme os saldos 
congelados nos Estados Unidos da América e na Grã-Bretanha e demais 
países, em equipamentos e máquinas, tão vitalmente necessários ao 
reaparelhamento dos nossos portos, vias e meios de transporte, à 
mecanização da agricultura, à ampliação e modernização da nossa indústria 
(DUTRA, 1978, p. 53). 

 

Baer (1966) considera que o esforço de industrialização ocorrido 

imediatamente ao fim da guerra foi resultante da decisão política em utilizar o 

progresso industrial para transformar a estrutura econômica brasileira. Dessa forma, 

“[...] os responsáveis pelo país [...] se tornaram conscientes de que, no futuro, o 

Brasil não poderia alcançar elevado ritmo de crescimento se continuasse a se apoiar 

basicamente na exportação de seus principais produtos primários [...]” (BAER, 1966, 

p. 35). Além disso, o autor verifica na redução nas importações de bens de consumo 

manufaturados uma medida orientada, claramente, aos moldes do PSI, 

especialmente em um momento de redução na importância relativa do comércio 

externo para o país. Um exemplo utilizado por Baer para realçar esse quadro é o 

caso dos EUA, cujo Produto Nacional Bruto (PNB) perdeu a participação do 

consumo de matérias-primas na primeira metade do século XX passando de 22,6% 

entre 1904-1913 para 12,5% no período 1944-1950 (BAER, 1966, p. 45). 

O segundo ano de mandato (1947) é avaliado na mensagem presidencial de 

15 de março de 1948 em documento que apresenta as realizações do governo na 
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economia nacional – de forma entusiasmada – com superávit orçamentário de 460 

milhões de cruzeiros, além da redução da emissão monetária. 

O trecho a seguir denota traços da existência de um projeto nacional por parte 

do governo com a tentativa de impor os interesses do país em primeiro plano ao 

tratar das relações internacionais. 

 

[...] Não podemos nos ausentar de mercados que se recompõem, e sempre 
mantiveram, com o Brasil, intercâmbio grande e mutuamente proveitoso. É 
de esperar que a reconstrução dos países talados pela guerra e o seu 
restabelecimento econômico e político façam sentir, progressivamente, os 
seus benéficos efeitos. Contudo, conheceis os obstáculos deliberada e 
artificialmente opostos a êsse processo de recuperação, para os quais – 
contingência  infeliz de quem também não estamos imunes – concorreu a 
cumplicidade de nacionais de cada um dos países interessados. É êsse 
apenas um aspecto da disputa que se trava entre os que desejam a 
normalidade e visam à paz, para todos os povos e com tôdas as nações, e 
os que, com apoio em um movimento aparentemente internacional, se 
propõem a estabelecer a supremacia e o domínio incontrastável de uma 
delas. Não poderemos, ainda que o queiramos, fugir às vicissitudes de uma 
vida internacional que se caracteriza pelo abuso e pela incerteza. Elas nos 
atingem na nossa economia e nos ameaçam pelo simples fato da nossa 
posição geográfica. Temos, pois, o dever de colocar no primeiro plano das 
nossas cogitações a preservação do nosso país, tal como o recebemos dos 
que vieram antes de nós. [...] Peço considereis estas palavras como uma 
advertência, para nosso próprio uso: devemos poupar severamente os 
nossos recursos – orçamentários e oriundos comércio exterior – para aplica-
los, preferentemente, no que concorra para fortalecer o Brasil – econômica, 
política e militarmente [...] (DUTRA, 1978, p. 57-58). 

 

Está posto o desejo explícito do governo em fortalecer a economia nacional, 

também como uma forma de precaução e defesa em caso do surgimento de uma 

nova guerra de proporção mundial. 

A sequência do documento remete à necessidade do crescimento da 

industrialização interna. Nas palavras de Dutra: 

 

Os recursos da nossa exportação são insuficientes. Ou procuramos outras 
fontes de exportação, ou havemos de substituir os nossos acréscimos de 
compra com produção nacional, evitando, dêsse modo, o aumento 
crescente da importação. Não é possível escolher, com exclusividade um ou 
outro caminho. Não há dúvida, porém, sobre a conveniência e urgência de 
dotar o país de meios para incrementar a produção de energia e da 
exploração do petróleo, cuidando simultaneamente da saúde e da 
alimentação do homem brasileiro. Saúde, alimentação, transporte, energia e 
petróleo – são as balizas que devem orientar o nosso esfôrço de 
recuperação (DUTRA, 1978, p. 69). 

 

Nota-se aí o embrião do Plano SALTE, quando da preferência do governo por 

setores como saúde, alimentação, transporte e energia – além do petróleo – vistos 
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como fundamentais para ancorar o desenvolvimento econômico e social do Brasil. 

Esse era um plano quinquenal com investimento total estimado em Cr$ 19,9 bilhões 

divididos entre os setores da seguinte forma:  

 

(i) Cr$ 2,6 bilhões à saúde; 
(ii) Cr$ 2,7 bilhões para melhorias na produção de alimentos; 
(iii) Cr$ 11,4 bilhões à modernização do sistema de transportes; 
(iv) Cr$ 3,2 bilhões para expandir a matriz energética. 
(BAER, 1966, p. 63).  

 

Ainda segundo Baer (1966), as fontes dos recursos seriam provenientes de 

impostos, venda de divisas em poder do Banco do Brasil, tarifas aduaneiras e 

empréstimos. Quanto a essa última, o problema se deu pela não consideração das 

dificuldades do balanço de pagamentos, que reduziam as possibilidades de tomada 

de recursos do exterior. Apesar dessas dificuldades para operacionalização do 

plano, principalmente pela dificuldade em mobilizar os recursos, o autor considera 

importante essa ação do governo, pois chamou a atenção para os gargalos da 

economia brasileira.  

Outros temas como a importação de bens de produção, crescimento da 

indústria e da agricultura, bem como a reforma da infraestrutura e o investimento em 

energia finalizam a mensagem presidencial de 1947. 

 
Se precisamos produzir mais e melhor, elevando, ao mesmo tempo, o 
consumo interno, e exportando para atender às necessidades da balança 
de pagamentos – teremos de obter excedentes de produtos alimentares, 
para exportá-los em moeda arbitrável e, dêsse modo, fazer face à 
importação de bens de produção. É um círculo de ferro determinado a 
nossa evolução: sanear o homem e proteger o solo, de um lado, e, de outro, 
exportar para adquirir instrumentos de produção, aparelhando e fortificando 
a nossa economia, e, portanto, a nossa segurança. Sem descurar a nossa 
industrialização – que deve ser apoiada firmemente como uma etapa 
necessária e bem sucedida – temos de praticar a política de volta à terra. 
Por outro lado, sem meios de transporte adequados, sem a construção, 
reforma e aparelhamento de estradas de ferro e de rodagem, sem o 
incremento do tráfego aeroviário e a extensão e equipamento da sua 
infraestrutura, sem a melhoria das condições de navegabilidade dos rios, 
remodelação dos portos e aquisição de navios para cabotagem e linhas 
transatlânticas – não é possível aspirar ao levantamento do nível de vida 
dos brasileiros. Ainda representam termos essenciais de uma racional 
política de recuperação o aproveitamento do nosso potencial hidrelétrico, 
bem assim a exploração das nossas já concretas reservas petrolíferas 
(DUTRA, 1978, p. 69-70). 

  

Os setores mencionados acima eram vistos pelo governo como de suma 

importância para o desenvolvimento brasileiro, já que demonstrava desejo em 
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alavancá-los sem depender, exclusivamente, da iniciativa privada. A preocupação 

com a infraestrutura, caracterizada pelas estradas de ferro e de rodagem, portos, 

aeroportos e energia é uma forte demonstração de uma visão de longo prazo para a 

economia nacional. Cabe ressaltar que os projetos de investimentos salientados 

contavam com pesquisa técnica, conforme passagem no documento presidencial: 

 

Para tornar realidade êsses anseios do nosso povo, é mister trabalhar, e 
trabalhar muito, dentro de um programa exeqüível que não participe, por 
isso mesmo, senão de realidades. Após os estudos a que êsse programa 
está submetido e com a colaboração e os aperfeiçoamentos lembrados por 
técnicos estranhos ao Govêrno – da confiança dos partidos políticos – será 
essa iniciativa oferecida a vossa apreciação, dentro em breve, para merecer 
o vosso julgamento (DUTRA, 1978, p. 70-71). 

 

Nos trechos analisados até o momento das mensagens presidenciais de 1946 

e 1947, justamente o período referendado pela literatura clássica como de política 

econômica voltada aos conceitos ortodoxos, é possível identificar diversos 

momentos de dirigismo e tentativa de planejamento para a economia brasileira. Há 

fragmentos que denotam a preocupação – repetidas vezes – do governo em 

fortalecer a infraestrutura, além da tentativa de criar condições para a importação de 

máquinas e equipamentos para o reaparelhamento industrial. O interesse na 

exploração e desenvolvimento de uma indústria petrolífera nacional, além de gerar 

desencadeamentos positivos para a economia como um todo, serviria, também, na 

visão do governo, para ajudar na salvaguarda dos recursos naturais do país e a 

defesa da propriedade nacional. 

Baer (1966) ressalta que os controles cambiais entraram em vigor a partir de 

junho de 1947 – durando até meados de 1953. E a moeda brasileira fora conservada 

no patamar de Cr$ 18,50 por dólar. É nesse cenário que entram em ação os 

licenciamentos das importações, na qual os interessados deveriam submeter-se à 

lista de espera estabelecida pela CEXIM. Os artigos que não continham restrições 

eram remédios, inseticidas, fertilizantes, pois eram vistos como essenciais ao país. 

Em contraponto do desencorajamento da compra de bens de consumo supérfluos, 

havia prioridade para a aquisição de combustíveis, gêneros alimentícios básicos, 

cimento, papel, equipamento tipográfico e maquinaria (BAER, 1966, p. 51). 

Na sequência do mandato de Dutra, passa-se ao ano de 1948, cuja análise é 

retratada na mensagem presidencial de 15 de março de 1949. Nela o Presidente 

demonstra preocupação e interesse no desenvolvimento de fontes de energia 
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elétrica para o Nordeste, considerando a escassez energética um dos principais 

fatores para a reduzida produtividade e os baixos índices de desenvolvimento social, 

naquela região. Ademais, havia intenção na redução das desigualdades econômicas 

entre o Centro-Sul e o Norte do Brasil. 

Atrelado aos planos mencionados acima, o governo vislumbrava a ligação 

rodoviária entre diversas localidades consideradas importantes no país. Nesse caso, 

seriam promovidas as construções de trechos entre a Capital Federal, Salvador e 

Porto Alegre, juntamente com a Rio-São Paulo e a conexão ferroviária Norte-Sul. 

Persistindo no ramo da infraestrutura, ao tratar sobre o transporte hidroviário, Dutra 

aponta os investimentos feitos no Porto do Rio de Janeiro para ampliação da área 

útil e a renovação das máquinas e equipamentos. 

Fugindo brevemente do tema econômico e passando para questões sociais, 

verifica-se no discurso a preocupação do governo em prover saúde e educação, 

especialmente para localidades do interior brasileiro. O combate à doenças como 

malária e tuberculose foi um dos alvos do Estado para a melhora da saúde pública 

no meio rural, juntamente com incrementos na assistência hospitalar. Com relação à 

educação, o plano era de aumentar em seis mil escolas as instituições de ensino no 

Brasil até o final do mandato com o intuito de atender até cerca de um quarto do 

déficit escolar estimado à época, cuja eliminação se daria no curso de três governos 

– desde que o programa tivesse continuidade e fosse ampliado. 

Na sequência, Dutra faz menção à administração anterior e é possível 

verificar o interesse de seu governo em continuar projetos iniciados ainda no 

Governo Vargas. O trecho a seguir é esclarecedor quanto ao assunto e surge em 

um momento da mensagem na qual o Presidente pedia que os projetos iniciados em 

seu mandato fossem tocados adiante por seus sucessores. 

 

A continuidade que, nesse terreno, deve o país esperar, foi para nós norma 
de ação. O atual Govêrno não paralisou obras ou serviços vindos de 
administrações anteriores, nem lhes diminuiu o ritmo, a não ser pela 
contingência de reduzir despesas e segundo critérios de ordem geral. Muito 
ao contrário, freqüentemente ampliou os programas e lhes apressou a 
execução, como sucede com as ligações rodoviárias e ferroviárias a que 
antes me referi, e que serão completadas ainda êste ano ou no próximo. 
Onde havia um hospital em andamento, ou paralisado, foi êle concluído e 
pôsto a funcionar: o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Estado, nesta Capital; o de Clínicas, em Salvador; o de Pôrto Alegre, 
também de Clínicas, arrancado do abandono a que fôra relegado, e 
pràticamente iniciado. A preocupação de salvaguardar o patrimônio e o 
crédito públicos levou o Govêrno a despender grandes esforços no sentido 
de resgatar empreendimentos, realmente úteis, de erros iniciais de 
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concepção ou de falhas administrativas notórias: Fábrica Nacional de 
Motores; Companhia Vale do Rio Doce; Companhia Nacional de Álcalis. 
Prosseguirá nessa orientação, sempre desejoso de reconhecer os serviços 
que hajam sido anteriormente prestados àquelas emprêsas e ao país 
(DUTRA, 1978, p. 83-84). 

 

 Logo nas primeiras frases da passagem acima percebe-se que o rompimento 

com o projeto nacional-desenvolvimentista, calcado na expansão industrial, iniciado 

por Getúlio Vargas, não era uma tônica do governo Dutra, pois este se mostrava 

favorável à continuidade das obras iniciadas nos anos anteriores ao seu mandato e 

a referida mensagem presidencial retratava 1948, quando a literatura já reconhece o 

“fim da ortodoxia” do período inicial. Deve-se lembrar, ademais, que ambos faziam 

parte da mesma coalizão partidária – conforme relatado na Introdução desse 

trabalho, e Vargas assinara uma mensagem em apoio ao General Dutra. 

Finalmente, passa-se para a análise do ano de 1949. Nas palavras do 

Presidente enviadas ao Congresso em documento datado de 15 de março de 1950, 

há o reconhecimento de uma crise no setor de transportes do país que perdurava 

desde o início do mandato, ainda em 1946. Dutra salienta que uma das medidas 

adotadas fora a criação do Fundo Rodoviário Nacional que  

 

[...] dotou o país, pela primeira vez, de uma política moderna e suscetível de 
continuidade, no que diz respeito a esse ramo das comunicações. Os seus 
resultados se estão fazendo sentir, quer na atividade do Govêrno federal, 
quer na dos Govêrnos locais. A implantação do novo sistema teria que 
demandar algum tempo, também necessário para o equipamento ou 
reequipamento dos serviços rodoviários. Ultrapassada essa fase, a certeza 
e o maior vulto dos recursos disponíveis permitiram a elaboração de planos 
a longo prazo e de maior amplitude, planos êsses que estão sendo levados 
avante com regularidade razoável e eficiência. Para isto tem concorrido a 
importação em larga escala de máquinas rodoviárias, destinadas não 
apenas à União e aos Estados, mas, o que se revela promissor, também às 
Municipalidades (DUTRA, 1978, p. 108-109). 

 

As palavras que se seguem ao trecho relatado acima dão conta do desejo de 

Dutra em ajudar o país no processo de uma “[...] transformação, dentro de período 

mais breve do que se supõe, a fisionomia dos transportes no Brasil” (DUTRA, 1978, 

p. 109). Outras medidas ajudam a compor esse cenário de transformação dos 

transportes e as ferrovias receberam estímulo estatal para reconstrução do ramal de 

São Paulo e da linha do centro, da Central do Brasil e, inclusive com trabalhos de 

eletrificação. Ademais, foram compradas junto à França 90 locomotivas. Os portos 

também receberam investimentos, caso do porto do Rio de Janeiro que teve seu 
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cais ampliado, equipamentos renovados e melhorias de acesso a navios de grande 

porte – inclusive petroleiros que já tinham sua compra negociada pelo governo para 

aumentar a frota marítima brasileira. Essa aquisição dos petroleiros era vista como 

estratégica, porque, 

 

A par da economia de divisas que nos proporcionará, com as quais 
poderemos adquirir maior quantidade de produtos de petróleo, para 
satisfazer a um consumo que cresce em proporções extraordinárias e 
imprevisíveis, – ainda virá assegurar, no tempo próprio, o abastecimento em 
óleo cru das nossas refinarias e a distribuição dos seus produtos na 
cabotagem (DUTRA, 1978, p. 111).  

 

Além disso, o interesse no desenvolvimento da indústria petrolífera estava 

refletido, também, na montagem de refinarias como a de Mataripe com produção 

estimada, à época, de 2.500 barris diários e havia projeto para a criação de outra 

com capacidade para até 45.000 barris diários. E, dessa forma, eram alavancados 

outros empreendimentos como o oleoduto de Santos a São Paulo – visto pelo 

governo como referência de um dos pontos de partida do desenvolvimento da 

política petrolífera brasileira. A questão energética era considerada primordial para 

garantir as bases do progresso industrial, tanto que o Governo federal também 

apoiara o Plano de Eletrificação do Rio Grande do Sul. 

Dutra refere-se, ainda, à uma política de nacionalização de empresas. Sendo 

essa uma importante característica para enquadrar sua política econômica como 

não ortodoxa. O trecho a seguir retrata bem essa situação. 

 

[...] foram utilizados saldos em libras para a encampação da São Paulo 
Railway, da Leopoldina, da Great Western e da Ilhéus-Conquista. Não o 
deteve, nessa política de nacionalização, a alegação, partida de alguns 
quadrantes, de que tais ferrovias se encontravam em mau estado, sendo 
necessário o emprêgo de vultosas somas para reabilitá-las. [...] Não 
havendo a possibilidade, por parte das empresas que as administravam, de 
obter, no seu país de origem, novos recursos, em dinheiro ou em 
equipamentos, – impunha-se a solução adotada (DUTRA, 1978, p. 116). 

 

Segue-se outra importante passagem acerca da industrialização nacional. 

Nesse caso, Dutra mostra-se preocupado com a necessidade de aumentar as 

importações em favor dos produtos considerados essenciais ao crescimento da 

indústria. Abaixo, estão na íntegra as palavras do Presidente. 
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O acréscimo [...] trazido às nossas correntes possibilidades de importação, 
significa, na realidade, uma mobilização indireta, para esse fim, de recursos 
de outro modo congelados. Encontrava-se alívio, pois, para uma questão 
das mais graves, que aflige e, com justiça, deve preocupar o país. Refiro-
me ao pagamento das nossas importações, que crescem e precisam 
crescer, para que seja desenvolvida a nossa aparelhagem de produção. 
Muito se tem dito, com supino desconhecimento do assunto, sôbre as 
nossas compras no exterior, como se elas tão-sòmente consistissem em 
frivolidades. O grave, no particular, reside, ao contrário, no fato de que não 
temos muito em que economizar. Cêrca de 90% das nossas importações 
estão na categoria das essenciais, e o que resta não pode ser totalmente 
eliminado, senão em pequena parcela, sem prejudicar o nosso intercâmbio 
com determinados países e a colocação de alguns produtos brasileiros, 
também merecedores do amparo governamental (DUTRA, 1978, p. 117). 

 

São diversos os elementos elencados ao recorrer pelas mensagens 

presidenciais que dão conta do interesse do governo em continuar participando 

ativamente da vida econômico-social brasileira – promovendo a evolução do PSI. 

 Mesmo reconhecendo como verídicas as ideias iniciais de aplicação da 

metodologia ortodoxa na política econômica, há inúmeros indícios que apontam para 

uma tentativa de planejamento de investimentos por parte do Estado. Assim, foram 

atacados setores chave, no entendimento da equipe econômica, para o 

desenvolvimento do Brasil. Dentre os quais estão transportes, energia e agricultura 

que receberam estímulos de modernização, principalmente, através do 

licenciamento de importações voltadas ao reequipamento da malha industrial, 

auxiliando, também, na correção de alguns desequilíbrios externos – em virtude do 

esgotamento das reservas cambiais conversíveis. 

 

3.3 ANÁLISE DOS EXCERTOS DA MENSAGEM ANUAL DE 1950 E DISCURSO 

PRESIDENCIAL EM 1948 NO MUNICÍPIO DE CAMPOS (RJ) 

 

 Na compilação feita por José Teixeira de Oliveira (1956) constam trechos, 

ricos em detalhes, da mensagem presidencial de 1950. Dutra refere-se a diversos 

períodos e momentos marcantes de seu mandato, fazendo um recorrido sobre as 

principais realizações de seu governo.  

Logo nas primeiras páginas do documento, Dutra exalta o crescimento da 

produção de energia elétrica de 33% entre 1945-1948, média que subiu para 44% 

no ano seguinte (DUTRA, 1956, p. 25). Nesse mesmo contexto é feito um enganche 

com as obras públicas realizadas, consideradas importantes para o desenvolvimento 

da indústria. Na íntegra a palavra do Presidente. 
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Ministério da Viação e Obras Públicas: Nesse importante Ministério, 
ocorreram a conclusão e ampliação da eletrificação da Estrada de Ferro 
Central do Brasil até a Barra do Piraí e nos subúrbios da Cidade do Rio de 
Janeiro, assim como a da Estrada de Ferro que liga Santos a Jundiaí, no 
trecho compreendido entre o alto da serra e a última cidade; a ampliação do 
Cais do Pôrto do Rio de Janeiro; o contrato e o início das obras do grande 
pier da Praça Mauá; a construção de 3.600 metros de cais no pôrto de Pôrto 
Alegre e o início do respectivo atêrro; a conclusão da ligação da rede-
ferroviária do Sul com a do Nordeste; o prolongamento da Great Western 
até Propriá permitindo a viagem, por via férrea, desde o extremo Sul do País 
até Recife; a construção de mais de 1.000 quilômetros de estradas de ferro, 
beneficiando, entre outros, os Estados do Ceará e Goiás; a colocação em 
tráfego de 420 quilômetros dos 650 da Estrada de Ferro Corumbá até Santa 
Cruz de La Sierra, na Bolívia; a abertura de 2.800 quilômetros de estradas 
de rodagem, inclusive essa que é verdadeira obra-prima da engenharia 
rodoviária brasileira – a Presidente Dutra – que liga duas metrópoles do 
Brasil; e a conclusão da estrada de rodagem Rio-Bahia, com a inauguração 
do trecho Teófilo Otoni-Feira de Santana, assegurando assim a ligação 
rodoviária entre o Nordeste e o Sul do País (DUTRA, 1956, p. 25). 

 

A passagem acima é esclarecedora quanto à preocupação do governo com o 

crescimento industrial, uma vez que foram levadas adiante diversas obras para 

melhorias na infraestrutura brasileira, identificada pela equipe econômica como um 

dos principais gargalos do país. Ademais, com relação à educação, “[...] foram 

construídos edifícios para seis escolas industriais e fizeram-se melhoramentos em 

outras sete” (DUTRA, 1956, p. 27). O investimento no ensino industrial ajuda a 

realçar a ideia de uma economia calcada na expansão desse setor como desejo do 

governo para o Brasil dos anos seguintes. A seguinte passagem detalha mais esse 

cenário. 

 

No sentido de desenvolver o ensino industrial, a que se acha ligado o 
progresso das indústrias nacionais, está o Govêrno construindo novos, 
amplos e modernos edifícios para as escolas de Fortaleza, Natal, João 
Pessoa, Belo Horizonte, Cuiabá e Florianópolis, enquanto amplia e reforma 
as de São Luís, Teresina, Recife, Salvador, Vitória e Curitiba, bem assim, a 
Escola Técnica Nacional, sediada no Distrito Federal. Ao mesmo passo, 
adquire novos equipamentos para melhorar as instalações das suas oficinas 
e laboratórios, tendo despendido, para tal fim, nos dois últimos anos, cêrca 
de Cr$ 16.000.000,00 (DUTRA, 1956, p. 69). 

 

A defesa da nação também fora retratada na mensagem, quando Dutra 

menciona o armamento e equipamento do Exército com materiais de fabricação 

nacional no intuito de libertar-se da dependência estrangeira. A Escola Técnica do 

Exército auxiliava na formação de oficiais técnicos que dedicariam tempo de 
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pesquisa em áreas estratégicas para o país, como a siderurgia, hidrelétricas e 

refinarias de petróleo. 

 Ao tratar sobre a agricultura, a conclusão presidencial é de louvor pelos 

avanços na modernização da lavoura, além de admitir o interesse na defesa de 

produtos considerados estratégicos para a economia nacional, assim como o 

incentivo à outras atividades. O trecho a seguir retrata essa situação. 

 

Não devemos olvidar [...] os avanços na mecanização da lavoura, a defesa 
do açúcar e do álcool, do agave, da borracha e do algodão, os ganhos em 
matéria de produção de energia elétrica, o surto verdadeiramente 
excepcional do petróleo, do xisto betuminoso e do carvão de pedra, da 
siderurgia nacional e as providências no sentido da valorização econômica 
da Amazônia e da criação de um sistema brasileiro de planejamento 
regional (DUTRA, 1956, p. 33). 

 

É importante atentar para a defesa intencional dos setores mencionados 

acima, bem como para o fato de o governo considerar necessária a criação de um 

sistema brasileiro de planejamento, certamente uma medida não pertencente ao 

receituário ortodoxo. 

A autossuficiência na produção de trigo também era uma meta da 

administração Dutra. Caso resolvesse essa questão, o país poderia almejar alcançar 

sua maturidade administrativa e a cultura intensiva desse produto “[...] transformou-

se em obrigação patriótica [...] de modo a tornar possível, em futuro próximo, o 

abastecimento interno” (DUTRA, 1956, p. 94). As medidas são expostas a seguir e 

deixam claras as intenções do governo em ser o indutor das melhorias e do 

desenvolvimento da produção de trigo brasileira. 

 

O fomento da produção do trigo abrange os variados ângulos por que se 
apresenta o problema: remuneração adequada ao trabalho do homem do 
campo, mediante garantia de prêço mínimo compensador – orientação 
técnica fornecida pelos órgãos competentes do Ministério da Agricultura 
através de postos agropecuários disseminados pelas regiões tritíceas; – 
distribuição em escala sempre crescente de sementes selecionadas aos 
lavradores; – auxílio à mecanização da lavoura; – construção de silos e 
armazéns coletores nas regiões produtoras; – e até mesmo garantia de 
escoamento normal da produção, graças à articulação do Ministério da 
Agricultura com as estradas de ferro que operam nessas regiões (DUTRA, 
1956, p. 95-96). 

 

Outro exemplo de intervencionismo econômico é a lei nº 650 de 13 de março 

de 1949, considerada a “[...] lei mais importante do ano [...] que autorizou a abertura 
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de crédito especial para aquisição de locomotivas, refinarias e navios petroleiros” 

(DUTRA, 1956, p. 39). 

Na sequência do documento em análise, Dutra demonstra novos indícios de 

que sua gestão do Estado brasileiro visava incentivar, orientar e direcionar as 

atividades no âmbito municipal colocando o governo federal como o principal agente 

promotor das mudanças desejadas.  

 

[...] não posso deixar de ressaltar a importância do papel que se impõe o 
Govêrno federal, no sentido de incentivar a política do revigoramento da 
economia dos Municípios do interior brasileiro, através de sadia orientação 
na aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento rural do país. [...] 
Em virtude [...] da situação de precariedade dos Municípios, viu-se o meu 
Govêrno não só na contingência de assumir tais encargos, senão também 
de enfrentar aquela tarefa de orientação que se lhe impõe, a fim de tornar 
realidade a assistência técnica devida às comunas (DUTRA, 1956, p. 50). 

 

Na mineração, o governo também participou das atividades no sentido de 

orientar e incentivar ao aproveitamento das jazidas através de análises, pesquisas 

laboratoriais e fiscalização do cumprimento do Código de Minas vigente. Ademais, a 

interferência governamental manifestou-se com “[...] as melhorias introduzidas na 

indústria carbonífera nacional e que se realizam nos Estados do Rio Grande do Sul, 

Paraná e Piauí.” (DUTRA, 1956, p. 106). 

A região Nordeste brasileira despertava interesse especial da equipe 

econômica, tanto que o seu desenvolvimento era visto como crucial para a 

transformação da economia, bem como para a descentralização produtiva. 

 

A aplicação maciça de investimentos no plano geral de desenvolvimento do 
Nordeste poderá mesmo transformar o panorama econômico-financeiro do 
país, com a ampliação das potencialidades do mercado interno e o 
fortalecimento da sua capacidade produtiva. Sôbre constituir o início de um 
ciclo de descentralização – cada vez mais exigida pela segurança 
nacional – a industrialização do Nordeste virá corrigir o histórico 
desnivelamento oriundo da concentração de iniciativas e investimentos nas 
áreas meridionais do país. Acresce salientar alguns fatôres extremamente 
favoráveis à integração do Nordeste no quadro de uma economia nacional 
equilibrada, isto é, suas disponibilidades de mão-de-obra, seus recursos 
naturais e suas matérias-primas. Apesar de ainda não ter sido possível 
levar a efeito o levantamento completo que sugeri em minha última 
Mensagem, continuo recomendando rigorosa investigação dos recursos 
naturais da região – preliminar básica à elaboração de um plano geral de 
desenvolvimento. Tanto mais urgente se me afigura a imediata 
organização dêsse planejamento, quanto, é certo, dentro em breve 
começarão a funcionar as turbinas e geradores de Paulo Afonso, 
proporcionando ao Nordeste os elementos cuja falta, até agora, lhe 
restringiram as possibilidades de ampliação de seu parque agropecuário e 
manufatureiro. A industrialização do Nordeste, inclusive nos domínios da 
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eletroquímica e da eletrometalurgia, está à vista, qual nova fôrça 
estimulante e renovadora de tôda a estrutura econômico-financeira da 
nacionalidade (DUTRA, 1956, p. 115-116, grifos do autor). 

 

Destacam-se algumas das expressões grifadas na citação anterior – 

descentralização, segurança nacional, industrialização, integração, plano geral de 

desenvolvimento e planejamento –, pois contribuem para realçar a forma como 

Dutra concebia a atuação estatal na economia. É visível o interesse do governo em 

participar ativamente das transformações socioeconômicas no Brasil do pós-guerra 

– dando continuidade, de uma forma menos ostensiva que a de Getúlio Vargas, ao 

modelo de substituição de importações – onde o Estado atua como indutor da 

industrialização (inclusive almejando a descentralização dessa atividade) e que se 

mostrava sempre atento à aspectos que pudessem interferir na segurança nacional. 

Um dos fatos mais marcantes que demonstra o intervencionismo estatal, 

entre 1946-1951, é o controle de importações que visava “[...] disciplinar seu 

comércio externo, o que o fêz graças à Lei n.º 262, de 23 de fevereiro de 1948 [...]” 

(DUTRA, 1956, p. 125). O contexto da imposição dessa lei, conforme mostrado 

anteriormente, foi o esgotamento das divisas conversíveis nas reservas brasileiras, 

prejudicando as importações consideradas essenciais, além de deteriorar a Balança 

de Pagamentos. A citação a seguir ilustra esse momento. 

 

O reajustamento do comércio exteno no após-guerra processou-se, como 
não poderia deixar de acontecer, de maneira, desordenada, quiçá 
tumultuária. De fato, as solicitações dos mercados compradores orientaram 
em grandes proporções as nossas vendas para as áreas de moeda fraca, 
enquanto as necessidades de reequipamento, por exemplo, dirigiam as 
importações para as zonas de moedas fortes. Originou-se dêsse 
movimento mercantil externo um quadro de indisfarçável gravidade: o 
aumento dos saldos em moedas inconversíveis e a progressiva redução 
dos saldos em moedas conversíveis acumulados durante o conflito 
mundial. O fenômeno foi comum a tôdas as nações, e a maneira de corrigi-
lo, como não podia deixar de ser, impôs-se igualmente a tôdas, através do 
contrôle do comércio exterior (DUTRA, 1956, p. 124-125). 

 

O balanço parcial do governo sobre os resultados das medidas 

intervencionistas sobre o câmbio e as importações é de que os recursos estavam 

sendo melhor aproveitados. Ressalta-se, também, a importância dada à liquidação 

dos compromissos mantendo, assim, o crédito brasileiro no exterior. 

No mesmo documento analisado, são encontrados diversos discursos do 

Presidente sobre os mais variados temas – inclusive abordando um estudo realizado 
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para a verificação da viabilidade de mudança da capital federal para outra localidade 

do país. Entretanto, para o interesse desse trabalho será dada atenção ao discurso 

proferido em setembro de 1948, durante visita ao município de Campos (RJ), 

quando foram tratados temas como a defesa da produção nacional de açúcar e 

álcool. 

O Brasil que havia acumulado expressivos estoques de açúcar e desejava 

encaminhar boa parte desse montante para o mercado externo – especialmente 

Europa –, passava a sofrer com a redução do preço internacional desse produto. 

Ademais, a escassez de divisas afetava boa parte dos principais mercados 

compradores. Diante dessa situação preocupante que se impunha à esse setor, 

Dutra considerava imperativa “[...] uma política de defesa da estrutura da indústria 

açucareira do Brasil.” (DUTRA, 1956, p. 264). Uma das principais medidas adotadas 

pelo governo foi a criação do Fundo de Compensação dos Preços do Açúcar cujo 

objetivo era “[...] assegurar a defesa da produção e promover o equilíbrio no 

mercado interno.” (DUTRA, 1956, p. 264). 

O governo considerava importante estimular o avanço do parque alcooleiro 

que estava  

[...] em condições de produzir em escala bem mais ampla, utilizando a 
parte dos canaviais que excede as necessidades do consumo interno de 
açúcar. Ao mesmo passo, pareceu conveniente fomentar indústria já 
considerada, por lei, de interêsse nacional. Para isso, o meu Govêrno 
entendeu oportuna a expedição do Decreto de 3 de julho último, mediante 
o qual foram estabelecidas normas tendentes a assegurar o necessário 
estímulo à produção alcooleira, entre as quais é de salientar a que instituiu 
paridade do prêço entre o açúcar e o álcool produzido diretamente de cana 
ou de mel rico. Estamos, assim, ampliando a percentagem de álcool anidro 
nas misturas carburantes e, ao mesmo, tempo, habilitando-nos a melhorar 
os padrões técnicos de produção de álcool de todos os tipos, bem como as 
instalações para seu escoamento (DUTRA, 1956, p. 264). 

  

A passagem acima, datada de setembro de 1948, ilustra traços de forte 

intervencionismo estatal na produção sucroalcooleira, na qual o governo aponta as 

medidas que vem tomando e as que ainda pretende incentivar, de forma a alcançar 

seus objetivos com relação a esse setor. Mais uma vez é possível notar que o 

Estado brasileiro se fazia presente na tentativa de promover o desenvolvimento de 

um determinado ramo da economia nacional e até mesmo qualificando-o como de 

interesse nacional, o que exigiria esforços superiores por parte dos órgãos públicos. 

Nesse momento convém retomar a análise dos indicadores apresentados na 

introdução deste Trabalho (p. 11), pois refletem boa parte das políticas 
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implementadas entre 1946-1951 e que foram retratadas nas citações mencionadas 

nessa seção e na anterior.  

Primeiramente, de acordo com a Tabela 1 (p.11) é possível identificar a 

tentativa de equilíbrio fiscal, cujos objetivos do governo foram alcançados no 

segundo e terceiro anos, porém nos dois anos seguintes as contas voltaram a ficar 

negativas. Ademais, não há uma relação muito direta entre a inflação e as contas 

públicas, uma vez que no ano de 1949 verificou-se o segundo maior déficit do 

período, acompanhado pela segunda menor taxa de inflação. E o maior superávit 

registrado, em 1947, foi no ano com maior avanço dos preços. Certamente é 

necessário considerar o efeito de outras variáveis sobre a oscilação dos preços 

nessa época. 

Os números da tabela mostram o expressivo crescimento da indústria 

sustentado desde o início do mandato de Dutra até o seu final. Diante desses dados, 

pode-se inferir que as medidas de contingênciamento das importações – 

estabelecendo as prioridades de compra do estrangeiro, com invervenção estatal, 

principalmente quando do esgotamento das divisas conversíveis, conforme 

demonstrado acima – surtiram o efeito desejado de alavancar o reequipamento 

industrial, bem como o desenvolvimento de novas atividades nesse setor. Convém 

ressaltar que essa intervenção no comércio exterior também é proveniente do 

esgotamento das divisas conversíveis. Ademais, o crédito real concedido à indústria, 

por meio da carteira do Banco do Brasil, cresceu significativamente durante os anos 

dessa análise, contribuindo para o fortalecimento das bases industriais da economia 

brasileira, além de condizer com a argumentação já apresentada anteriormente em 

defesa da consciência do governo quanto à tentativa de avanço e aprofundamento 

do PSI no país. 
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4 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa desenvolvida e apresentada nos capítulos anteriores permitiu o 

alcance de conclusões importantes acerca do tema em questão – a controvérsia em 

torno do governo Dutra abordando a discussão entre o possível retorno à ortodoxia 

associada ao modelo agroexportador versus o continuísmo do Estado 

Desenvolvimentista, como projeto lançado na década de 1930, para o Brasil do pós-

guerra. 

 Entre 1945 e 1946, a conjuntura política interna rumava para o retorno da 

democracia após os anos do Estado Novo e as alianças partidárias foram mantidas 

de forma a sustentar as mesmas bases de Getúlio Vargas – que por sua vez 

declarou apoio à candidatura de Eurico Dutra. Ao mesmo tempo, camadas da 

sociedade, como os industriais, vinham propondo ao governo diminuir o grau de 

intervencção na esfera econômica, diante de um quadro de aceleração inflacionária. 

 No âmbito externo, o mundo se reorganizava após a guerra sob a liderança 

dos EUA, cujo marco foi a reunião de Bretton Woods (1944), a criação do FMI e do 

BIRD. Ademais, o dólar fora firmado como moeda de referência para as demais 

nações e o Brasil, que havia acumulado expressivos saldos em reservas 

internacionais durante os anos anteriores, viu-se diante da ilusão de divisas quando 

das liberalizações cambiais e de comércio exterior feitas por Dutra logo no início de 

seu mandato, pois o montante em dólares era muito pequeno para suprir a demanda 

por essa moeda.  

 Posteriormente, ao identificar o quadro de escassez de divisas, o governo 

decidiu pelos licenciamentos das importações através de categorias de bens e 

produtos considerados indispensáveis para o suprimento interno e para a promoção 

da industrialização do país. Certamente os sérios problemas das contas externas 

deveriam ser resolvidos a partir dessas medidas iniciais tomadas em virtude da 

euforia pelas reservas cambiais adquiridas durante a guerra, porém somente uma 

pequena fração era conversível. 

 A literatura, ao tratar sobre esse tema, divide-se ao caracterizar Dutra como 

ortodoxo ou desenvolvimentista. As divergências surgem quando autores mais 

clássicos como Skidmore (1976) qualificam o período inteiro como sendo dessa 

orientação ideológica. Além disso, o próprio Skidmore, Furtado ([c1959],2009), 

Malan et al. (1980), Lessa (1982) e Vianna (1987) consideram que o crescimento 
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industrial e o avanço do PSI não foram frutos da ação consciente do governo. Os 

anos entre 1946 e 1951 teriam seguido a lógica do ziguezague econômico, conforme 

a já destacada expressão de Skidmore anteriormente. 

 O contraponto é dado por Saretta (2000), Bresser-Pereira (2003), Bastos 

(2004) e Fonseca (2010) cujas análises sobre o período consideram que não houve 

rompimento com o PSI e tampouco houve tentativa de retorno ao modelo 

agroexportador. Saretta e Bastos trazem importantes argumentos que reforçam a 

ideia de que Dutra sabia dos anseios da classe industrial para o reequipamento do 

setor, já muito defasado. Ademais, conforme Fonseca observa a administração 

política dos problemas cambiais foi uma tentativa expressa de estabelecer as 

prioridades do governo para os produtos de importação diante da falta de moedas 

conversíveis – bens de capital e intermediários compunham a preferência do 

governo para utilização dos dólares em reserva. É apoiada nesses autores que se 

sustentou a hipótese inicial desse trabalho, cuja continuidade do PSI fora dada pelo 

governo Dutra através de propostas e ações que favoreceram o crescimento da 

indústria nacional. E os meses iniciais de ortodoxia não foram suficientes para 

romper com o projeto iniciado com Vargas. 

 Outras evidências corroboram a hipótese aqui defendida. É o caso das 

conferências internacionais destacadas por Almeida (1993), nas quais a delegação 

brasileira não apoiava as liberalizações comerciais que surgiam nas pautas de 

negociação. Além disso, o Brasil esperava obter a ajuda norte-americana com 

investimentos e empréstimos, em virtude do apoio na guerra, porém não obteve 

grandes resultados. Pode-se destacar a Missão Abbink que concluiu em favor da 

necessidade de investimentos estatais para superação de gargalos na economia, 

tais como em transportes e energia. 

Baer (1966) é outro autor que auxilia na sustentação dos argumentos 

apresentados, uma vez que considera que o surto de industrialização ocorrido a 

partir do final da Segunda Guerra fora resultante da decisão política, pois a equipe 

econômica tinha consciência de que o país não poderia alcançar o desenvolvimento 

almejado através da exportação de bens primários, somente. 

Diante do exposto, os objetivos do trabalho foram alcançados e verificou-se 

que a forte industrialização fora fruto, também, da intenção do governo em promover 

esse setor da economia brasileira. Os discursos e mensagens presidenciais 

analisados servem como mais um instrumento para demonstrar a consciência de 
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Dutra ao propor que o país se dedicasse, em especial, à modernização dos 

transportes e energia, conforme diversas passagens contidas no terceiro capítulo 

dessa pesquisa. Convém lembrar o Plano SALTE, cuja tentativa era a de 

planejamento a longo prazo para o desenvolvimento de setores considerados 

cruciais para o Brasil e que também denota traços de dirigismo econômico e 

intervencionismo estatal. 

As propostas da I e II Conferência das Classes Produtoras (1945 e 1949, 

respectivamente) são de alta relevância, uma vez que tais convenções ocorreram 

em momentos cruciais para o desenvolvimento da administração Dutra e refletiam os 

desejos acumulados de anos anteriores por parte dos industriais. São 

esclarecedoras as reivindicações em torno de qual atitude se esperava do governo 

para a defesa da indústria nacional, e que medidas deveriam ser tomadas para 

estimular as atividades nesse setor da economia. Surge, então, mais um argumento 

importante que auxilia a refutar ideia da industrialização inconsciente proclamada 

por outros autores, conforme visto anteriormente. 

Após dessa discussão, é pertinente a tentativa de enquadrar o governo Dutra 

em um conceito que contemple as características da política econômica 

estabelecida. Fonseca (2004), conforme salientado na introdução dessa obra, 

apresenta um conceito de desenvolvimentismo cujo núcleo teria como principais 

elementos a defesa de um (i) projeto nacional; (ii) da industrialização; e (iii) do 

intervencionismo em favor do crescimento econômico. Tudo leva a crer, com base 

nas evidências empíricas apresentadas, que o governo Dutra abarcou essas 

características, podendo, portanto, ser definido como desenvolvimentista. A defesa 

da indústria é feita diversas vezes, normalmente expressa através do 

reaparelhamento dos transportes e da criação de novas matrizes energéticas para o 

país através da ação estatal interventora, uma vez que não se esperava do capital 

privado a iniciativa para investimentos de tamanho vulto para uma nação em 

desenvolvimento como o Brasil daquela época.  
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