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Brasil, um país subdesenvolvido?

Segundo Celso Furtado, importante economista brasileira dos anos 50 e
60, os países subdesenvolvidos tiveram um processo de
industrialização indireto, ou seja, como consequência do
desenvolvimento dos países industrializados. Portanto, a
industrialização do Brasil dependia dos países já desenvolvidos.

O contraponto a isso seria uma política 
desenvolvimentista, com forte intervenção 
estatal que redirecionasse o excedente, até 

então usado para consumo das classes altas, 
para o setor produtivo.



I. O primeiro grande ciclo de 
industrialização: Era Vargas (30-45 / 51-54)

Características:

• intervenção estatal na economia, resposta a crise econômica mundial 
e do café

• criação da Companhia Siderúrgica Nacional e da Vale do Rio Doce 
(Estado Novo)

• modernização da administração pública e conjunto medidas nas áreas 
trabalhistas, previdenciárias e sindical

• expansão do parque industrial brasileiro

• industrialização por substituição de importação



Problemas deste primeiro período:

• desenvolve-se a indústria produtora de bens de 
consumo (carro, roupa, eletrodoméstico etc.)

• Desenvolve-se a indústria leve de bens de produção 
(siderurgias etc.)

• Mas exclui-se o núcleo fundamental da indústria 
pesada de bens de produção (máquinas, 
equipamentos etc).



II. Segundo grande ciclo: o Plano de 
Metas de Juscelino Kubitscheck
Características:

• expansão das indústrias de produção de bens de consumo durável –
especialmente material de transporte e material elétrico

• expansão da infraestrutura energética e de transporte (hidroelétricas, 
estradas)

• desenvolvimento das indústrias de base (petroquímica, siderúrgicas, 
metalúrgicas)

• forte intervenção estatal e participação capital estrangeiro



Resultado:

• forte expansão da indústria de 
transformação 

(Ex: refinarias petróleo, 
fertilizantes, metalúrgicas etc. = 
transformar matéria-prima em 
produto final)

• redução da taxa de investimentos no 
biênio 1960/1961 (queda 
rentabilidade)

• recrudescimento das tensões 
inflacionárias

• desaceleração da economia em 1963 
(PIB = 0,6%)

• Primeira retração da indústria de 
transformação (-0,2%)

Problemas:



“Na ausência de uma política de estabilização consistente (...), de um novo pacote 

de investimentos, capaz de abrir novas frentes de crescimento, e de 

transformações nas estruturas agrárias, que permitissem ampliar o mercado 

interno e elevar a produtividade média da agricultura, o avanço do processo de 

substituição de importações esmoreceu. Ele esbarrou no teto imposto pelo 

estrangulamento externo e pela dimensão dos componentes mais dinâmicos da 

demanda preexistente, cuja expansão estava limitada pela elevada concentração 

da renda e pela baixa capacidade de absorção de mão-de-obra dos setores 

“modernos” da economia.” 

(MERCADANTE, As bases do novo desenvolvimentismo : análise do governo Lula. Tese Doutorado: UNICAMP, 2010)

Citação



III. Primeiras medidas da ditadura pós-
golpe

• a indústria recuou 4,7%

• governo busca controlar a inflação a partir de:

- cortes nos gastos públicos

- aumento de impostos

- contenção de crédito e redução dos salários reais



A partir dessas medidas de austeridade

• aumentam o investimento público nos setores de energia e 
construção civil

• ampliam créditos ao consumidor e setor privado

• estimulam as exportações

• aumentam o consumo de bens duráveis



IV. O “Milagre Econômico” (1968-73)

• Uma política desenvolvimentista autoritária, pautada em altas taxas 
de crescimento econômico, estímulos estatais e arrocho salarial.

• Cenário internacional favorável

• Estímulo ao consumo das classes médias

• Aumento da renda dos assalariados médio-altos

• Obras faraônicas. Integração das diversas regiões e economia.

(Exemplo: Rodovia Transamazônica e a ponte Rio-Niterói)

• Crescimento centrado na indústria de bens de consumo duráveis 
(automóveis, eletrodomésticos e construção civil)



PIB

Percentagem 

crescimento

1971 11,3%

1972 10,4%

1973 11,4%

1974 9,8%

1978 4,8%

1981 - 4,3%



A classe média em frenesi consumista 

• Automóvel do ano financiado em 36 meses

• Apartamento financiado pelo BNH

• Aparelhos domésticos modernos (TV à cores)



Algumas propagandas publicadas em jornais e revistas





Um país da desigualdade social

• 1975: 72 milhões de brasileiros (67% da população eram subnutridos)

• 1970: a cada 100 crianças nascidas vivas, 114 morriam em menos de 
um ano, tendências que cresceria nos anos seguintes

• 1980: os mais ricos, apenas 1% da população, concentravam uma 
parcela da renda quase igual ao total da renda de 50% da população



Arrocho Salarial

• O salário mínimo em 1975 teria que ser três vezes maior para se 
equiparar ao de 1958

• Em 1972, em pleno milagre econômico, 52,5% dos assalariados 
recebiam menos de um salário mínimo



Salário real mais frequente Referencia
Percentagem das categorias com perdas de 

salário real superior a 30%

1964/65 100 -

1965/66 90 -

1966/67 73 12%

1967/68 74 26%

1968/69 72 21%

1969/70 75 17%

1970/71 82 9%

1971/72 80 7%

1972/73 79 11%

1973/74 71 29%

1974/75 73 46%



A crise econômica

• Crise do Petróleo - 1973

• Atinge brutalmente o Brasil: 70% do transporte de mercadorias e 
96% de passageiros se faziam por veículos movidos a petróleo.

• Pagar o petróleo consumido em 1974 = gastar 7 vezes mais do 
que em 1972

• Os juros aumentaram, piorando o endividamento do país
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1974 12,5 bilhões dólares

1978 43 bilhões dólares

1980 60 bilhões dólares

Inflação em 1980 = 110%

Entre 1981 a 1983 o país atinge o auge da sua recessão econômica



ATIVIDADE:

Trabalhando com a memória

Cada aluno entrevistará alguém que viveu o período da Ditadura (pais, tios, 
avós, amigos). 

Perguntas guias: 
1) Qual a sua opinião sobre a ditadura civil-militar (1964-1985)?

2) Como era a vida nesse período? 

3) Você teve contatos com os protestos contrários a ditadura? O que achava deles?

4) Você acha que o Brasil melhorou daquele tempo para cá?

As respostas deverão ser digitalizadas, com o nome do entrevistado, sua idade e
profissão, a data da entrevista e o nome do aluno e sua série. Entregue dia ____


