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RESUMO

ACOSTA, Leonardo Viana. A influência da Teoria Keynesiana no “Milagre Econômico 
Brasileiro” (1968-1973). Resende: AMAN, 2018. Monografia.

Esta monografia teve por objetivo identificar a influência da Teoria Keynesiana no período

chamado de “Milagre econômico Brasileiro”, ocorrido entre os anos de 1968 a 1973 e que

ficou conhecido por serem os anos mais prósperos da economia brasileira, por isso o termo

“milagre”.  O  contexto  do  período  é  o  dos  governos  militares,  que  ficou  marcado  pelas

diversas  reformas  e  medidas  realizadas,  das  quais  foram estudadas  as  que se inserem no

campo econômico. A teoria de John Maynard Keynes, conhecida como Teoria Keynesiana,

revolucionou os conceitos  de economia,  defendendo a intervenção do estado por meio de

medidas econômicas que garantissem o controle dos preços e o crescimento econômico. Daí

destaca-se a importância desta pesquisa, pois a partir dela procurou-se identificar se as ideias

de um dos economistas mais importantes da história mundial, foram utilizadas para alcançar o

grande crescimento econômico no Brasil. Dessa forma, por meio da pesquisa bibliográfica e

da entrevista qualitativa, foram levantadas as principais medidas econômicas do período em

foco a fim de identificar suas semelhanças com a doutrina Keynesiana.

Palavras-chave:  Teoria  Keynesiana.  Milagre  Econômico  Brasileiro.  Medidas  econômicas.

Crescimento econômico.



ABSTRACT

ACOSTA, Leonardo Viana. The influence of the Keynesian Theory on the "Brazilian 
Economic Miracle" (1968-1973). Resende: AMAN, 2018. Monograph.

This monograph aimed to identify the influence of the Keynesian Theory in the period called

"Brazilian economic miracle", which occurred between 1968 and 1973 and was known to be

the most prosperous years of the Brazilian economy, so the term "miracle" . The context of

the period is the one of the military governments, that was marked by the diverse reforms and

measures carried out, of which the ones that are inserted in the economic field were studied.

John Maynard Keynes's theory, known as the Keynesian Theory, revolutionized the concepts

of economics, advocating state intervention through economic measures that would ensure

price  control  and  economic  growth.  It  is  important  to  highlight  the  importance  of  this

research, since it sought to identify if the ideas of one of the most important economists in

world history were used to achieve the great economic growth in Brazil. In this way, through

the bibliographical research and the qualitative interview, the main economic measures of the

period in focus were raised in order to identify their similarities with the Keynesian doctrine 

Key words: Keynesian Theory. Brazilian Economic Miracle. Economic measures. Economic

growth
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente, o tema economia tem adquirido grande importância, afinal vivencia-

se  um  momento  conturbado  no  país,  com  grande  instabilidade  política  e  econômica.

Analisando  a  história  brasileira,  pode-se  constatar  que  o  período  com  maiores  taxas  de

crescimento econômico foi durante os governos militares no chamado “milagre brasileiro”,

entre os anos de 1968 à 1973.

Este estudo é de grande relevância, uma vez que permitirá comprovar se houve

relações  da teoria  do economista  John Maynard  Keynes,  um dos maiores  economistas  da

história mundial, com o grande desenvolvimento econômico ocorrido no Brasil.

O  foco  da  pesquisa  esta  delimitado nas  ideias  do  economista  já  citado  e  no

período do governo militar, especificamente no chamado “milagre econômico brasileiro”. Os

objetivos  são  identificar  a  influência  da  teoria  keynesiana  durante  o  período,  ressaltando

pensamentos  difundidos  pelo  autor  que  estiveram  presentes  nas  ações  realizadas  pelos

governantes  da época.  Ações que tinham a finalidade de alavancar  a economia  brasileira.

Além  de  analisar  o  “milagre  econômico  brasileiro”,  identificando  seus  antecedentes,

características  e  consequência;  destacar  as  principais  políticas  econômicas  adotadas  nos

governos  anteriores;  analisar  a  teoria  Keynesiana,  verificando  seus  princípios  básicos  e

momentos no contexto mundial que obteve êxito.

Faz-se necessário uma sucinta  explicação sobre o contexto  da época  para que

possamos desenvolver o assunto.  Durante os anos em que ocorrera o “milagre econômico

brasileiro”,  segundo Cotrim (2009, p.563), a economia cresceu a altas taxas anuais,  tendo

como  base  o  aumento  da  produção  industrial  e  o  crescimento  das  exportações.  O Brasil

passou  a  investir  em  importantes  obras  de  infraestrutura  e  de  empresas  estatais,

principalmente  nos  campos  de  siderurgia,  telecomunicações  e  energia,  avançando  a

industrialização à autonomia nacional. Com a diminuição da inflação e o aumento do Produto

Interno Bruto(PIB), o Brasil passou a ser a nova menina dos olhos do capitalismo mundial,

difundindo a ideia do “milagre” econômico assim como ocorrera com Japão e Alemanha após

a segunda guerra mundial. (FERREIRA e FERNANDES, 2005, p.514).

Não obstante,  podemos constatar  a utilização das ideias  de Keynes  em alguns

momentos da história mundial, como na reconstrução da Alemanha nazista e no programa

econômico  implementado  nos  EUA para  que  se recuperasse da crise  de  1929,  conhecido

como New Deal. Assim como nestes períodos, acredita-se que durante o “milagre brasileiro”

foram utilizadas ideias do economista. 
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Desse  modo,  é  oportuno  problematizar  a  questão:  como  pode-se  identificar  a

influência da teoria keynesiana durante o milagre econômico?

Para responder ao problema foi levantada a seguinte hipótese: caso seja constatado que

durante o milagre brasileiro foi necessário um permanente controle econômico por parte do

estado, intervindo, principalmente, no controle do crédito e na realização de grandes obras

públicas,  além de outras medidas  que afetassem diretamente  na demanda agregada,  então

como será mostrado ao longo da pesquisa, pode-se afirmar que houve influência da teoria

keynesiana
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

A pesquisa a  ser  realizada  está  inserida  no  assunto  história  econômica,  campo  de

pesquisa da área de história, conforme definido na Portaria nº 517, de 26 Set 00, do Comando

do Exército Brasileiro (BRASIL, 2000)

2.1 Revisão da literatura

Buscando identificar aquilo que de mais relevante e atualizado já foi produzido sobre a

Teoria  de  John  Maynard  Keynes,  foram  analisadas  as  obras  de  alguns  autores,  como

Heilbroner (1996). Este autor examinou a vida de Keynes, desde a infância até a sua morte,

destacando  seus  grandes  feitos  como  economista,  os  quais  o  tornou  um  dos  grandes

economistas da história mundial. Desta obra foram retiradas algumas informações pessoais de

Keynes  e  alguns  dos  aspectos  principais  de sua  teoria.  Também foram utilizados  Hunt  e

Lautzenheiser  (2013) e  Froyen (2001),  os  quais  ratificaram e elucidaram o conhecimento

adquirido de Heilbroner (1996).

Para constatar o uso da doutrina keynesiana nas políticas econômicas dos EUA e da

Alemanha, foram utilizados Cotrim (2005), o qual continha informações relevantes sobre o

New  Deal  do  presidente  Roosevelt,  e  Evans  (2005),  que  aborda  o  “milagre  econômico

alemão”. 

De Gremaud, Toneto Júnior e Vasconcellos (1996), foram retiradas informações sobre

o  Processo  de  substituição  de  importações  (PSI),  sobre  o  Plano  de  Metas  do  presidente

Juscelino Kubitshek, sobre o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG) do governo de

Castelo Branco e sobre o milagre brasileiro. A obra fez uma abordagem histórica da economia

brasileira, demonstrando os principais aspectos de cada plano ou processo mencionado, além

de interligá-los. A obra Dantas e Penalva (2013) complementou as informações de Gremaud,

Toneto Júnior e Vasconcellos (1996), trazendo alguns aspectos não abordados. 

Também foram utilizados os trabalhos de Veloso (2007) e Giambiagi et al (2011), os

quais continham algumas das principais medidas econômicas utilizadas no milagre brasileiro,

bem como os principais aspectos que foram ressaltados. Além disso, foi utilizada a Lei nº

5.727,  a  qual  foi criada  em 1971 para definir  as principais  metas  e  objetivos  do I  Plano

Nacional de Desenvolvimento.
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2.1.1 John Maynard Keynes

John Maynard Keynes nasceu na cidade de Cambridge no dia 5 de junho de 1883,

mesmo  ano  da  morte  de  Karl  Marx.  Era  filho  de  John  Neville  Keynes,  um  conhecido

economista  britânico  por  direito  próprio.  Desde  pequeno  demonstrava  suas  capacidades

intelectuais,  sobrepujando-se  aos  demais.  Conquistou  uma  bolsa  de  estudos  em  Eton  e,

posteriormente, foi para o King's College da universidade de Cambridge, onde foi aluno do

economista  Alfred Marshall,  aproximando-se dos temas ligados à economia.  Em 1906 foi

para  a  Índia  a  serviço  da  administração  britânica  e  após  dois  anos  voltou  para  lecionar

economia no King's College até 1915. Foi chamado pelo Tesouro Britânico para cuidar das

finanças do país no exterior, além de participar do Tratado de Versalhes, do qual discordou e

redigiu o livro “The economic consequences of the peace”, o qual lhe trouxe a fama.   Foi

então em 1936, com sua carreira estabilizada e de grande renome,  que publicou sua obra

decisiva,  “The general  theory”,  a qual deu uma resposta definitiva à grande depressão de

1929.   (HEILBRONER, 1996).  Assim,  tornou-se um dos mais  brilhantes  economistas  do

século XX, mudando fundamentalmente a teoria e prática da macroeconomia e opondo-se a

economia neoclássica.

2.1.1.1 A Teoria de Keynes

O sistema clássico econômico acreditava no sistema de mercado livre ou “laisse faire”

que baseava-se na não-intervenção do estado na economia, pois para os clássicos, a economia

atingiria o pleno emprego quando ficasse livre das políticas desestabilizadoras do governo, já

que  existia  uma tendência  ao autoajuste  do mercado.  Em oposição  aos  clássicos,  Keynes

defendia a intervenção estatal e a utilização de políticas ativas para administrar a demanda

agregada, que afetava diretamente o produto e o emprego.

 No entanto, antes de abordar o papel da demanda agregada, é necessário compreender

que para Keynes, a característica central da economia é o fluxo circular da renda, ou seja, um

processo contínuo de produção, circulação e consumo. Como aborda Heilbroner (1996, p.

246):

Realmente, a característica central de uma economia é o fluxo de renda de
mão para mão. Com cada compra que fazemos, transferimos uma parte de
nossas rendas para o bolso de outra pessoa. De forma similar, cada centavo
de  nossa  própria  renda,  seja  salário,  aluguel  ou  juros,  deriva  em última
análise do dinheiro que outra pessoa gastou. Considere qualquer porção da
renda que você recebe e ficará claro que ela originou-se no bolso de outra
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pessoa: quando ele ou ela contrata os seus serviços, quando frequenta sua
loja ou compra o produto da corporação da qual você tem ações.

Porém, este fluxo não é 100% contínuo e possui vazamentos.

“…há uma parte de nossa renda que não vai diretamente para o mercado a
fim  de  tornar-se  a  renda  de  outra  pessoa:  este  é  o  dinheiro  que
economizamos,  que  poupamos.  Se  enfiarmos  estas  economias  em  um
colchão, enfeixadas em maços de notas, estamos obviamente rompendo o
fluxo  circular  da  renda,  uma  vez  que  assim  estaremos  devolvendo  à
sociedade menos do que ela nos deu. Se tal processo de congelamento for
alastrado e continuado,  logo haverá uma cumulativa queda na entrada de
dinheiro de todo mundo, pois ele seria cada vez menor e menos transferido
de  mão  em  mão.  Estaremos  sofrendo  uma  depressão…”
(HEILBRONER,1996, p. 247).

Observa-se na figura 1 da página seguinte, que o fluxo de renda possui outros dois

vazamentos  além  da  poupança,  são  eles:  as  compras  de  bens  e  serviços  de  empresas

estrangeiras, ou seja, importações, e os impostos pagos pelas pessoas, os quais são retirados

do fluxo renda-gastos  (HUNT e  LAUTZENHEISER,  2013).  Contudo,  existem medidas  a

serem tomadas, conforme  Hunt e Lautzenheiser (2013, p. 563).

Esses  três  vazamentos  (poupança,  importações  e  impostos)  podem  ser
contrabalançados por três injeções de gastos no fluxo renda-gastos. Primeiro,
as importações podem ser contrabalançadas por exportações. No caso norte-
americano,  elas  são  exatamente  compensadas,  quando  os  estrangeiros
compram  bens  produzidos  nos  Estados  Unidos  em  valores  iguais  às
importações feitas pelos Estados Unidos. Em segundo lugar, o governo usa
impostos  para  financiar  a  compra  de  bens  e  serviços.  Se  usar  todos  os
impostos para esse fim e equilibrar o orçamento, os gastos do governo serão
exatamente iguais aos impostos, na corrente dos gastos. Em terceiro lugar, se
os  empresários  quiserem  expandir  seu  capital,  poderão  financiar
investimentos  em bens  de  capital,  tomando  emprestados  os  recursos  que
foram poupados.  O  investimento  poderá,  então,  ser  exatamente  igual  ao
vazamento da poupança.

Para  que  este  fluxo  circular  ocorra  de  maneira  contínua,  a  intervenção  estatal  é

imprescindível, pois além de utilizar os impostos para financiar a compra de bens e serviços,

como foi  apresentado  acima,  existem outras  medidas  a  serem tomadas,  com a finalidade

equilibrar o produto. Assim como é exemplificado em Heilbroner (1996, p. 256):

E  se  o  investimento  não  pudesse  ser  estimulado  diretamente,  então  o
consumo poderia. Enquanto o investimento é um elemento caprichoso do
sistema,  o  consumo  proporciona  o  grande  patamar  no  qual  se  apoia  a
atividade  econômica;  deste  modo,  pensava-se  que  os  projetos  de  obras
públicas  atacariam  o  problema  com  uma  faca  de  dois  gumes:  ajudando
diretamente a manter o poder de compra das pessoas que de outra forma
permaneceriam desempregadas e liderando o caminho para a retomada da
expansão privada dos negócios.
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É preciso entender que ambas as medidas apresentadas, influenciam diretamente na

demanda agregada e uma noção fundamental do modelo keynesiano, é que para manter o

equilíbrio, é necessário que o produto(oferta agregada) seja igual à demanda agregada. Esta é

composta pelos gastos públicos, consumo das famílias e investimento produtivo. De maneira

geral, a teoria keynesiana defende o uso das políticas monetária e fiscal para regular o nível da

demanda agregada (FROYEN, 2001). 

2.1.1.2 O uso da doutrina keynesiana nas políticas econômicas dos EUA e Alemanha

A  Grande  Depressão  de  1929  abalou  todo  o  mundo  capitalista,  reduzindo

drasticamente  o  comércio  internacional.  Este  período  de  dificuldade  econômica  mundial,

serviu  de  cenário  para  a  revolução  proposta  por  Keynes.  As  propostas  feitas  por  ele,

direcionavam  o  rumo  da  economia  de  países  para  uma  reforma,  a  fim  de  garantir  a

estabilidade. 

Nos  Estados  Unidos  da  América,  o  presidente  Franklin  Delano  Roosevelt,

implementou um novo programa para superar a crise, o qual ficou conhecido como New Deal.

Conforme Cotrim (2005, p. 436):

Esse programa econômico foi inspirado nas ideias do economista inglês John
Keynes(1883-1946), para quem os governantes precisavam tomar medidas
econômicas  que  garantissem o  pleno emprego  dos  trabalhadores.  Keynes
também defendia uma redistribuição dos lucros para que o poder aquisitivo

Figura 1: Fluxo circular da renda
Fonte:https://pt.slideshare.net/vandebinho/economia-2011-
unid1adg096(2018)
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dos consumidores  aumentasse  de forma proporcional  ao desenvolvimento
dos meios de produção. As ideias presentes no New Deal rompiam com os
princípios  tradicionais  do  liberalismo  econômico,  que  tinham marcado  a
administração dos presidentes americanos durante a prosperidade dos “anos
felizes”. O “novo acordo” era um programa misto, que procurava conciliar
as leis de mercado e o respeito pela iniciativa privada com a intervenção do
estado em vários setores da economia.

Seguindo os preceitos defendidos por Keynes, o governo americano conseguiu superar

a  crise  e  apesar  de  não  alcançar  os  efeitos  esperados,  reergueu  sua  economia,  não  só

diminuindo  a  taxa  de  desemprego  como  também  aumentando  a  renda  de  boa  parte  da

população que estava na miséria.  Além dos EUA, também pode-se constatar a eficácia do

keynesianismo na Alemanha, a qual foram impostas duras imposições no final da primeira

guerra  mundial,  por  meio  do  Tratado  de  Versalhes  (COTRIM,  2005).  Tais  imposições

complicaram a situação econômica do país, que se agravou com a crise de 1929, aumentando

drasticamente o desemprego. 

Com  a  ascensão  de  Hitler  à  presidência,  foram  implementadas  diversas  medidas

econômicas  que  alavancaram  a  economia  alemã  e  reduziram  o  desemprego,  o  que  foi

considerado por muitos, o início de um milagre econômico alemão, assim como é questionado

em Evans (2005, p. 443):

Teria  sido  esse  então  o  “milagre  econômico  de  Hitler”,  como  alguns
sugeriram, envolvendo a derrota do desemprego, uma retomada keynesiana
da  economia  por  uma  política  arrojada  de  gasto  deficitário,  um enorme
aumento  de  investimento  e  uma  recuperação  geral  da  prosperidade  e  do
padrão de vida das  profundezas  em que haviam afundado na Depressão?
Teria sido lançado as sementes das quais, após a destruição da guerra, brotou
o milagre econômico alemão ocidental da década de 1950?

Independente de Hitler ter ou não originado um milagre econômico, o fato é que pode-

se  identificar  a  política  keynesiana  nos  fatores  de  aumento  de  investimento  e  dos  gastos

públicos do governo. 

Dessa forma, no final da década de 30, com a eclosão da segunda guerra mundial, não

só  os  EUA  e  a  Alemanha,  mas  vários  governos  começaram  a  aumentar  rapidamente  a

produção de armas e o desemprego começou a diminuir. Durante os anos da guerra, sob o

estímulo  de  enormes  gastos  governamentais,  a  maioria  das  economias  capitalistas  se

transformou rapidamente, passando de uma situação de grave desemprego para uma escassez

aguda de mão de obra (HUNT e LAUTZENHEISER, 2013).
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2.1.2 As políticas econômicas anteriores ao milagre brasileiro

O Brasil  passou  por  uma  lenta  evolução  econômica  até  alcançar  altos  índices  de

desenvolvimento.  Até  a  República  Velha,  a  economia  brasileira  dependia  quase

exclusivamente do bom desempenho das exportações, baseadas no café produzido na região

sudeste e em outras poucas commodities agrícolas. Com a crise de 1929, a grande depressão

do  mercado  internacional  fez  com  que  os  preços  do  café  caíssem  drasticamente,

demonstrando a fragilidade do modelo agrário-exportador. Isto, trouxe à tona a consciência

sobre a necessidade de industrialização e obrigou o governo a intervir fortemente, mudando

suas políticas econômicas (GREMAUD, TONETO JÚNIOR e VASCONCELLOS, 1996).

2.1.2.1 O Processo de substituição de importações

Em 1930, a revolução liderada por Getúlio Vargas marcou a passagem de um modelo

de desenvolvimento voltado para o mercado externo, para um modelo voltado para o mercado

interno,  caracterizado  pela  substituição  das  importações  por  industrialização  (DANTAS e

PENALVA, 2013). Este modelo de desenvolvimento foi uma das mudanças adotadas como

consequência  da  Grande  Depressão,  conforme  explica  Gremaud,  Toneto  Júnior  e

Vasconcellos (1996, p. 176):

A  forma  assumida  pela  industrialização  foi  o  chamado  Processo  de
Substituição  de  Importações  (PSI).  Devido  ao  estrangulamento  externo,
gerado pela crise internacional decorrente da quebra da Bolsa de Nova York,
houve a necessidade de produzir internamente o que antes era importado,
defendendo-se  dessa  forma  o  nível  de  atividade  econômica.  A
industrialização feita a partir deste processo de substituição de importações é
uma industrialização voltada para dentro, isto é, que visa atender ao mercado
interno.

O motor dinâmico do PSI era o estrangulamento externo, recorrente e relativo,  que

funcionava como estímulo e limite ao investimento industrial. Este investimento, substituindo

as importações, era a variável-chave para determinar o crescimento econômico. O processo se

caracterizava  pela  ideia  de  “construção  nacional”,  ou  seja,  alcançar  o  crescimento  e  a

autonomia  por  meio  da  industrialização,  superando  as  restrições  externas  (GREMAUD,

TONETO JÚNIOR e VASCONCELLOS, 1996). 

Apesar das dificuldades para implementação do PSI, como a tendência ao desequilíbrio

externo, aumento do grau de concentração de renda e escassez de fontes de financiamentos,
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foram criadas diversas indústrias de base com grande importância para o desenvolvimento

nacional, como aborda Gremaud, Toneto Júnior e Vasconcellos (1996, p. 178, 179):

O Estado deveria atuar de forma complementar ao setor privado, entrando
em áreas cuja necessidade de capital e riscos envolvidos inviabilizavam a
presença da atividade privada, naquele momento. Neste sentido, foi criado
todo  o  Setor  Produtivo  Estatal  (SPE):  CSN  (Companhia  Siderúrgica
Nacional),  CVRD  (Companhia  Vale  do  Rio  Doce),  CNA  (Companhia
Nacional de Álcalis), a Petrobrás, várias hidrelétricas etc.

Em suma, de acordo com Dantas e Penalva (2013, p. 26):

A  Revolução  de  1930  foi  uma  ruptura  institucional  entre  duas  ordens
econômicas distintas: a primário-exportadora e a urbano-industrial. A nova
sociedade, que se formou a partir da Revolução, foi caracterizada por grande
complexidade  e  demandava  um Estado muito  mais  interventor  na  ordem
social e econômica do que o Estado liberal da República Velha.
 

Ademais,  vale  destacar  que na época  da implantação do PSI,  a  economia  mundial

estava sendo afetada pelas ideias de John Maynard Keynes, o qual defendia a intervenção do

estado na economia conforme explicado no capítulo anterior.

2.1.2.2 O Plano de Metas

O Plano de Metas foi implementado durante a presidência de Juscelino Kubitschek

entre os anos de 1956 a 1961. Conforme Dantas e Penalva (2013, p. 70) “é considerado um

significativo referencial na trajetória econômica brasileira por ter completado o processo de

industrialização nacional, quando o país passou a fabricar bens de produção e bens duráveis

de consumo”. Pode-se dizer que este plano acelerou a industrialização preconizada pelo PSI.

O governo de Juscelino foi marcado pelo famoso lema de fazer o Brasil  crescer o

equivalente  à  “50  anos  em  5”,  baseando  sua  administração  no  plano  de  metas,  o  qual

priorizava as obras de infraestrutura e o estímulo à industrialização (COTRIM, 2005). De

acordo com Gremaud, Toneto Júnior e Vasconcellos (1996), o plano podia ser dividido em

quatro objetivos: uma série de investimentos estatais em infraestrutura com destaque para os

setores  de  transporte  e  energia  elétrica;  estímulo  ao  aumento  da  produção  de  bens

intermediários; incentivos à introdução dos setores de bens de consumo duráveis e bens de

capitais; construção de Brasília.

Muitos autores referem-se ao Brasil, durante o governo de JK, como um canteiro de

obras, afinal foi marcado pelas diversas obras que ocorriam no país ao mesmo tempo, a fim de

alcançar o crescimento prometido apenas em cinco anos. Entre as principais realizações, são

destacadas por Cotrim (2005, p.549):
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Construção de usinas hidrelétricas (Furnas e Três Marias); implantação da
indústria automobilística, que produziria mais de 300 mil veículos por ano,
com 90% das peças fabricadas no Brasil; ampliação da produção de petróleo
de 2 milhões para 5,4 milhões de barris; construção de 20 mil quilômetros de
rodovias, entre elas Belém-Brasília.

Para  a  realização  de  todos  estes  feitos,  foram  utilizados  instrumentos  de  política

econômica como, a criação de fundos setoriais, a inflação e o sistema de câmbio múltiplo

(DANTAS e PENALVA, 2013). Também é importante destacar a criação de uma série de

comissões setoriais que administravam e criavam os incentivos necessários para atingir suas

metas,  além  dos  incentivos  dados  ao  capital  estrangeiro  por  meio  da  Instrução  113  da

SUMOC, que permitia o investimento direto sem cobertura cambial (GREMAUD, TONETO

JÚNIOR e VASCONCELLOS, 1996).

Em suma, todas estas mudanças realizadas e instrumentos utilizados, serviram para o

cumprimento de grande parte das metas do plano de JK. Sua política intervencionista acelerou

o crescimento econômico do Brasil,  trazendo profundas mudanças estruturais em sua base

produtiva. Também vale destacar a modernização do país, que como disse Dantas e Penalva

(2013),  se  expressou  pela  construção  da  nova  capital  federal,  Brasília,  que  se  tornou

patrimônio cultural da humanidade. 

2.1.2.3 O Plano de ação econômica do governo (PAEG)

Desde o  governo de  Getúlio  Vargas  com a  implantação  do PSI  até  o  governo de

Juscelino,  o  Brasil  mudou  suas  políticas  econômicas,  passando a  caracterizar-se  por  uma

intervenção direta do estado na economia.  Inicializou-se a industrialização do país, com a

criação  de  indústrias  de  base  e  diversas  estatais,  que  se  tornaram  fundamentais  para  o

crescimento econômico brasileiro. Entretanto, apesar do desenvolvimento, o início dos anos

60 caracterizaram-se pela grande crise econômica do Brasil em sua fase industrial, quando

houve  uma  queda  dos  investimentos  e  da  taxa  de  crescimento  da  renda,  devido  a

materialização  das  contradições  inerentes  ao  PSI  (GREMAUD,  TONETO  JÚNIOR  e

VASCONCELLOS, 1996).

Nota-se na figura 2 o relevante aumento da inflação e a diminuição do crescimento do

PIB no período de 1961 a 1963. É importante destacar que o Plano de Metas contribuiu para

esta situação, pois os investimentos foram concentrados na produção de bens de capital e bens

duráveis de consumo, causando uma tendência à estagnação, como explica Dantas e Penalva

(2013, p. 101, grifo do autor):
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Esse padrão de investimentos implica menor demanda por mão-de-obra e,
com  salários  estáveis(ou  estagnados),  a  massa  salarial  é  reduzida,
determinando  um crescimento  lento  do  mercado  consumidor.  Assumindo
que os preços das mercadorias não caiam muito, mesmo com aumento da
eficiência  e  da  produtividade  (considerando  uma  redução  de  custos
decorrente da utilização de tecnologias mais modernas), o resultado é uma
grande  concentração  de  renda,  acentuando  o  quadro  de  heterogeneidade
estrutural. Com uma estrutura precária de financiamento para a aquisição de
bens de capital, desfavorecendo ainda mais os investimentos, efetiva-se uma
tendência natural ao baixo crescimento da economia.

De acordo com Gremaud, Toneto Júnior e Vasconcellos (1996, p. 183), “em virtude da

concentração  de  renda  da  economia  e  da  ausência  de  mecanismos  de  financiamento  ao

consumidor, a demanda pelos produtos do setor de bens de consumo duráveis era bastante

limitada, restringindo os impactos deste setor para o resto da economia”. Assim, para conter a

inflação e retomar os investimentos eram necessárias reformas estruturais na economia.

Neste  contexto,  em 1964  o  governo  de  Castelo  Branco  lançou  o  Plano  de  Ação

Econômica  do  Governo  (PAEG),  a  fim  de  resolver  os  problemas  econômicos.  Segundo

Gremaud, Toneto Júnior e Vasconcellos (1996, p. 184):

Em linhas gerais, os objetivos colocados pelo PAEG eram: acelerar o ritmo
de desenvolvimento econômico, conter o processo inflacionário, atenuar os
desequilíbrios setoriais e regionais, aumentar o investimento e com isso o
emprego,  e  corrigir  a  tendência  ao  desequilíbrio  externo.  O  controle
inflacionário  e/ou  as  formas  de  conviver  com  ela  eram  vistos  como
precondições para a retomada do desenvolvimento, e o combate a inflação só
poderia ser feito acoplado às reformas institucionais.

Figura 2: Síntese de indicadores macroeconômicos 1956/1963
Fonte: (GIAMBIAGI et al., 2011)
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As principais reformas realizadas foram a tributária, a monetária e financeira, além da

reforma do setor externo, que tinham a finalidade de estabilizar o processo inflacionário e

criar mecanismos que possibilitassem o crescimento econômico em um ambiente de inflação

moderada (GREMAUD, TONETO JÚNIOR e VASCONCELLOS, 1996). 

Ademais, foram introduzidas diversas mudanças institucionais como: as Obrigações

Reajustáveis  do  Tesouro  Nacional  (ORTN)  que  garantiam  a  existência  de  juros  reais

positivos, assim haveria maior estímulo para as aquisições dos títulos da dívida interna; a

criação  do  Conselho  Monetário  Nacional  e  do  Banco  Central  do  Brasil,  visando  à

configuração de uma política monetária mais articulada e independente; a criação do Sistema

financeiro da Habitação e do Banco Nacional da Habitação, que era uma tentativa de reduzir o

déficit habitacional brasileiro e as deficiências na infraestrutura de saneamento; a reforma do

mercado de capitais, baseado no modelo norte-americano – caracterizado pela especialização

das  instituições  financeiras,  com destaque  para  a  divisão  das  atividades  de  operação  no

mercado,  além  de  financiamento  entre  os  bancos  comerciais,  financeiras,  bancos  de

investimento e bancos de desenvolvimento (DANTAS e PENALVA, 2013).

Dessa  forma,  por  meio  do  PAEG,  foi  definida  uma  nova  configuração  monetário

financeira  para  a  economia  brasileira.  Do ponto  de vista  monetário,  foram desenvolvidos

mecanismos e instituições que permitiram maior capacidade de controle da política monetária,

como a correção monetária  determinada pela  ORTN e o advento do BACEN. No campo

financeiro,  os  bancos  de  investimento  e  de  crédito  direto  ao  consumidor  estabeleceram

relações financeiras mais diretas e eficientes, ampliando o espaço para as operações de crédito

e fomento ao investimento (DANTAS e PENALVA, 2013).

2.1.3 O Milagre Econômico Brasileiro

O período de 1968 a 1973 ficou conhecido como “Milagre Econômico”, devido aos

índices  econômicos de crescimento jamais  vistos na história brasileira.  Ocorreu durante o

governo do General Emílio Garrastazú Médici, por consequência de uma série de medidas

econômicas que vinham sendo adotadas desde o PAEG, e montaram o cenário para o elevado

crescimento econômico. De acordo com Ferreira e Fernandes (2005), a contenção de gastos e

as reformas feitas durante o governo de Castelo Branco, foram extremamente importantes

para o crescimento econômico visto nos governos de Costa e Silva e de Médici.

As taxas de crescimento do Produto Interno Bruto foram de 9,8% em 1968 para 14%

em 1973, com destaque para o produto industrial, enquanto a taxa de inflação permaneceu
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entre  15  e  20% a.a.  no  período  (GREMAUD, TONETO JÚNIOR e  VASCONCELLOS,

1996). A figura 3, mostra uma média da taxa de crescimento de renda per capita e da taxa de

inflação no Brasil, além de uma média amostral de outros 62 países.

Como dito anteriormente, as medidas adotadas durante o PAEG foram determinantes

para que ocorresse o “milagre econômico”, entretanto, segundo Veloso (2007, p. 3), existem

três grandes linhas de interpretação para o sucesso do período:

A  primeira  linha  de  interpretação  enfatiza  a  importância  da  política
econômica  do  período,  com  destaque  para  as  políticas  monetária  e
crediciária  expansionistas  e  os  incentivos  às  exportações.  Uma  segunda
vertente atribui grande parte do “milagre” ao ambiente externo favorável,
devido à grande expansão da economia internacional, melhoria dos termos
de  troca  e  crédito  externo  farto  e  barato.  Já  uma  terceira  linha  de
interpretação credita grande parte do “milagre” às reformas institucionais do
Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG) do Governo Castello
Branco  (1964-1967),  em  particular  às  reformas  fiscais/tributárias  e
financeira, que teriam criado as condições para a aceleração subsequente do
crescimento.

Ou seja, não se pode atribuir o sucesso a uma única fonte, pois foram vários os fatores

que ajudaram o Brasil a criar altas taxas de crescimento, destacando-se também: a retomada

do investimento público em infraestrutura que foi possibilitada pela recuperação financeira do

setor público, devido à reforma fiscal e aos mecanismos de endividamento interno; aumento

do investimento das empresas estatais, que com a política da “verdade tarifária” associada à

maior  liberdade  de  atuação  destas  empresas,  observou-se,  no  período,  um  aumento  nos

investimentos e o processo de conglomeração destas empresas, através da criação de várias

subsidiárias e surgimento de 231 novas empresas estatais; a demanda por bens duráveis que

Figura  3:  Taxa  de  Crescimento  da  Renda  per  Capita  e
Variáveis  Selecionadas  -  Médias  para  o  Brasil  epara  a
Amostra – 1962-1967 e 1968-1973 (em %)
Fonte: GIAMBIAGI , VELOSO e  VILLELA (2008)
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liderou o crescimento, apresentando taxa média anual de 23,6% e ocorreu devido à grande

expansão do crédito ao consumidor pós-reforma financeira; a construção civil que cresceu a

uma taxa média de 15% a.a., por força do aumento dos investimentos públicos nessa área; o

crescimento das exportações que ocorreu graças ao crescimento no comércio mundial  e à

melhoria  nos  termos  de  troca,  apresentando  um  crescimento  de  2,5  vezes  no  valor  das

exportações (GREMAUD, TONETO JÚNIOR e VASCONCELLOS, 1996).

Como nota-se ao analisar os vários fatores citados, o papel do estado como investidor

tornou-se fundamental e foi responsável pela criação de importantes obras de infraestrutura e

empresas  estatais,  levando  à  integração  nacional.  Vale  destacar  o  Plano  Estratégico  de

Desenvolvimento  (PED),  lançado  em  1968  que  tinha  como  prioridade  estabilizar

gradualmente  os  preços,  fortalecer  as  empresas  privadas  para  retomar  os  investimentos,

consolidar a infraestrutura a cargo do governo e ampliar o mercado interno para sustentar a

demanda dos bens de consumo. A ausência de metas explícitas de inflação no PED, deixou

um  espaço  para  a  implementação  de  políticas  de  crescimento  que  serão  abordadas

posteriormente. (GIAMBIAGI et al., 2011). 

O milagre, mesmo com os altos índices de crescimento econômico, foi alvo de críticas

devido a concentração da renda. No entanto, a concentração era uma estratégia para aumentar

a capacidade de poupança da economia, financiar os investimentos e com isso o crescimento

econômico, para que depois todos usufruíssem. A partir daí, originou-se a “Teoria do Bolo”, a

qual dizia que o bolo deveria crescer primeiro para depois ser dividido. Ademais, há quem

diga  que,  apesar  da  concentração  de  renda  ter  aumentado,  a  renda  per  capita  de  toda  a

população cresceu, o que significa que todos melhoraram as condições de vida (GREMAUD,

TONETO JÚNIOR E VASCONCELLOS, 1996).

2.1.3.1 Políticas econômicas do período

Como dito anteriormente,  as  políticas  econômicas  adotadas  no período anterior  ao

milagre, durante o governo de Castelo Branco, foram essenciais para o grande crescimento

econômico dos anos de 1968 à 1973. No entanto, mesmo com o cenário interno e externo

favoráveis  ao  crescimento,  este  não  teria  acontecido  se  os  instrumentos  de  políticas

macroeconômicas não fossem utilizados corretamente. De acordo com Giambiagi et al (2011,

p. 66):

Comparada  ao  período  de  1964-67,  a  fase  do  “milagre”  foi  claramente
favorecida pela política monetária: em termos reais, os meios de pagamento
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cresceram a uma taxa média anual de 14% entre 1968 e 1973, ante 5% no
período  de  1964-67,  e  o  crédito  total  seguiu  a  mesma  tendência,  com
crescimento real médio de 17% ao ano entre 1968-73, ante 5% no período
anterior  (Tabela  3.3).  Esse  crescimento,  vale  notar,  foi  concentrado  no
crédito  ao  setor  privado  (25% no  “milagre”,  contra  7% antes),  já  que  a
manutenção  do  ajuste  fiscal  reduziu  a  absorção  de  recursos  pelo  setor
público.

Ao  analisar  o  trecho  acima,  pode-se  constatar  que  no  período  foram  utilizados

instrumentos  de  políticas  monetária  e  fiscal,  já  que  houve  um aumento  do  crédito  total,

principalmente  no  setor  privado,  e  uma  redução  da  carga  tributária,  pois  a  absorção  de

recursos feita pelo setor público reduziu. Além disso, também foram utilizadas medidas para

conter a inflação, conforme Giambiagi et al (2011, p. 66):

Quatro fatores atuaram para conter a tendência ao aumento da inflação: (1) a
capacidade ociosa da economia,  herdada do período de fraco crescimento
(1962-67); (2) o controle direto do governo sobre preços industriais e juros;
(3) a política salarial em vigor, que, em geral, resultou em queda dos salários
reais; e (4) a política agrícola implementada, que contribuiu para expandir a
produção e evitar pressões inflacionárias no setor, através de financiamentos
públicos subsidiados e de isenções fiscais para a compra de fertilizantes e
tratores.

Constata-se a atuação incessante do governo na economia, a fim de conter o aumento

contínuo e generalizado do nível de preços (inflação), por meio do controle direto sobre os

preços industriais e juros, pela política salarial que tinha o objetivo de conter o consumo e

pela política agrícola,  a qual favorecia  a produção dos produtos, dessa maneira,  evitava o

aumento dos preços. 

Em 4 de novembro de 1971, foi criada a Lei nº 5.727, a qual versava sobre o I Plano

Nacional de Desenvolvimento (PND I), definindo os novos objetivos e metas para os anos de

1972  a  1974.  Segundo  a  Lei  nº  5.727,  eram  três  os  grandes  objetivos  nacionais  do

desenvolvimento brasileiro:

Primeiro – colocar o Brasil,  no espaço de uma geração, na categoria das
nações desenvolvidas.
Segundo – duplicar, até 1980, a renda per capita do Brasil (em comparação
com 1969), devendo verificar-se, para isso, crescimento anual do Produto
Interno Bruto equivalente ao dos últimos três anos.
Terceiro – elevar  a  economia,  em 1974,  às  dimensões  resultantes  de um
crescimento anual do Produto Interno Bruto entro 8 e 10% (na forma do
Quadro I), mediante: 1)aumento da taxa de expansão do emprego até 3,2%,
em 1974, com uma taxa média de 3,1%, no período 1970/1974; 2) redução
da taxa de inflação, permitindo alcançar-se relativa estabilidade de preços,
ou seja, taxa de inflação da ordem de 10% ao ano, até o final do mandato do
atual  governo;  3)  política  econômica  internacional  que  acelere  o
desenvolvimento do País, sem prejuízo do controle progressivo da inflação.
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Ou seja, o Plano visava um crescimento econômico continuado e não apenas a curto

prazo, almejando elevar o Brasil à condição de país desenvolvido. Todas estas metas exigiam

elevada intervenção do estado no setor público, a qual, ratifica-se em Gremaud, Toneto Júnior

e Vasconcellos (1996, p. 199):

i. o Estado controlava os principais preços da economia – câmbio, salário,
juros, tarifas –, além de praticar uma política de preços administrados via
CIP(comissão interministerial de preços), com a justificativa da inflação de
custos  e  o  objetivo  de  eliminar  os  problemas  alocativos  vindos  de  uma
economia inflacionária;
ii. o Estado respondia pela maior parte das decisões de investimento, quer
através dos investimentos da administração pública e das empresas estatais,
que correspondiam a praticamente 50% da formação bruta de capital, quer
através  da  captação  de  recursos  financeiros  –  fundos  de  poupança
compulsória, títulos públicos, cadernetas de poupança, agências financeiras
estatais –, dos incentivos fiscais e dos subsídios.

Em  suma,  a  intervenção  do  estado  foi  imprescindível  e  confirmada  por  diversos

autores. As medidas ressaltadas visavam não só o crescimento econômico, como também a

estabilidade  dos  preços  (controle  da  inflação),  ambos  grandes  objetivos  das  políticas

macroeconômicas.

2.2 Referencial metodológico e procedimentos

Para  a  obtenção  dos  resultados  da  pesquisa  foi  utilizado  o  método  da  pesquisa

bibliográfica junto à comparação, e a entrevista.  Por meio do estudo dos livros históricos,

foram extraídas as principais medidas econômicas impostas no governo do General Médici, as

quais tinham o objetivo de alavancar a economia brasileira. As informações extraídas foram

comparadas  com  o  modelo  de  economia  proposto  por  John  Maynard  Keynes,  assim,

constatou-se a  existência  de diversas  semelhanças,  permitindo a  obtenção  de resultados  e

conclusões acerca do tema.

Primeiramente, visando a investigar as lacunas no conhecimento até agora existente

sobre o “milagre brasileiro” e a teoria de Keynes, além de confirmar suas contradições ou

semelhanças,  formulou-se  o  seguinte  problema  de  pesquisa:  como  pode-se  identificar  a

influência da teoria keynesiana durante o milagre econômico?

Partiu-se da hipótese de que, caso seja constatado que durante o milagre brasileiro foi

necessário  um  permanente  controle  econômico  por  parte  do  estado,  intervindo,

principalmente,  no controle do crédito e na realização de grandes obras públicas, além de

24



outras medidas que afetassem diretamente na demanda agregada, então como será mostrado

ao longo da pesquisa, pode-se afirmar que houve influência da teoria keynesiana.

Os objetivos foram identificar  a influência da teoria keynesiana durante o período,

ressaltando pensamentos difundidos pelo autor que estiveram presentes nas ações realizadas

pelos governantes da época. Além de analisar o “milagre econômico brasileiro”, identificando

seus antecedentes, características e consequência; destacar as principais políticas econômicas

adotadas nos governos anteriores; analisar a teoria Keynesiana, verificando seus princípios

básicos e momentos no contexto mundial que obteve êxito.

Com o propósito  de  operacionalizar  a  pesquisa,  foram adotados  os  procedimentos

metodológicos descritos abaixo.

Primeiramente,  foi realizada uma pesquisa bibliográfica visando a rever a literatura

que fornecesse base teórica para prosseguir na pesquisa. Desse levantamento,  destacam-se

Heilbroner  (1996),  Hunt  e  Lautzenheiser  (2011),  Froyen  (2001),  Cotrim  (2005),  Evans

(2005),  Veloso  (2007),  Giambiagi  et  al  (2011),  Gremaud,  Toneto  Júnior  e  Vasconcellos

(1996) e Dantas e Penalva (2013).

A primeira constatação foi que, dentre os autores pesquisados, apenas um relaciona as

políticas econômicas do período em foco às políticas Keynesianas, porém de forma superficial

e subjetiva, sujeito à interpretações. O restante das obras pesquisadas abordam os assuntos de

forma separada, dessa maneira, foi necessário um estudo de cada situação, para que fosse feita

uma  comparação.  Foram  editados  até  o  momento  muitas  obras  que  abordam  a  Teoria

Keynesiana, bem como as obras referentes à história econômica do Brasil, onde encontra-se o

período  do  milagre  e  os  seus  antecedentes.  Quanto  à  qualidade  das  fontes  encontradas,

podemos dizer que todas destacam-se pela pertinência e renome de seus autores. 

Adotou-se como instrumento de coleta de dados o fichamento, assim foram levantadas

as principais informações de cada autor, referentes ao nosso estudo, para que fosse realizada

uma síntese destas informações,  de modo a alinhá-las aos objetivos. Os objetivos, citados

anteriormente,  foram  alcançados  por  meio  das  informações  extraídas  das  diversas  obras

utilizadas.  As  obras,  em  sua  maioria,  foram  indicadas  pelo  pelo  orientador  deste  TCC,

Coronel Antenor. 

Adotou-se  como  instrumento  de  coleta  de  dados  a  entrevista  qualitativa,  pois  a

complexidade do assunto demanda um certo grau de conhecimento específico que não é de

conhecimento comum. O entrevistado foi o Professor Júlio César Fidélis Soares, professor

universitário  aposentado  com  pós-graduação  em  engenharia  econômica  e  mestrado  em

história  social  com  linha  de  pesquisa  em  história  econômica.  O  objetivo  almejado  pela
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entrevista era identificar a opinião do professor quanto à utilização de princípios da doutrina

Keynesiana durante o milagre econômico brasileiro. A entrevista foi realizada na biblioteca da

Academia Militar das Agulhas Negras e foi desenvolvida de forma que o entrevistado expôs

sua opinião e conhecimento sobre o assunto sem limitações.

Na análise dos dados, efetuou-se a comparação das informações extraídas da entrevista

com os resultados obtidos da pesquisa, além da análise da hipótese sugerida no começo da

pesquisa.

26



3 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

Na busca por uma resposta ao problema que norteou a pesquisa, foram obtidos os

seguintes resultados.

3.1 Resultados

Como foi exposto logo no começo do trabalho, a teoria de John Maynard Keynes foi

de fundamental importância para as economias mundiais, pois se contrapôs aos princípios da

economia  clássica  que  até  então  servia  de  base  para  todos  os  governantes  do  globo,  e

revolucionou a macroeconomia, por meio de ideias que tiraram diversos países da depressão.

Dessa  forma,  o  primeiro  resultado  encontrado  durante  a  pesquisa  foi  a  comprovação  da

utilização dos princípios Keynesianos nos EUA, para sua recuperação da crise de 1929, e na

Alemanha para sua reconstrução após a 1ª  Guerra Mundial.  Ambos os  acontecimentos  já

foram devidamente abordados no capítulo 2.1.1.2 deste trabalho. 

Ratifica Gremaud, Toneto Júnior e Vasconcellos (1996, p. 195):

De  acordo  com  Keynes,  para  eliminar  o  desemprego  e  estimular  o
crescimento  da  renda,  o  governo  deveria  incidir  em  déficits  públicos,
aumentando gastos ou diminuindo impostos,  como formas de aumentar a
demanda  agregada  que,  para  ele,  era  o  determinante  do  produto.  Assim,
vários autores vêem a política econômica expansionista americana dos pós-
guerra como sendo inspiração keynesiana. O auge desta política deu-se a
partir do governo Kennedy, levando a profundos déficits públicos ao longo
da década de 60.

Ao relacionar esta citação e os conhecimentos da Teoria de Keynes já expostos, com

os  principais  processos  e  planos  econômicos  abordados  nesta  pesquisa,  foram obtidos  os

próximos  resultados.  A partir  do Processo de Substituição de Importações  do governo de

Getúlio  Vargas,  o Brasil  começou sua industrialização com a finalidade de diminuir  suas

importações e aumentar as exportações, ou seja, passou a investir na criação de indústrias de

base para a fabricação de seus próprios produtos. Em seguida, foi abordado o Plano de Metas

do presidente Juscelino Kubitschek. Este plano, como consta na pesquisa, deu continuidade à

industrialização iniciada pelo PSI, e destacou-se pelas grandes obras de infraestrutura. Esta

intervenção do governo na economia,  presente no PSI e no Plano de Metas,  é a  base da

doutrina Keynesiana.

O próximo plano econômico do governo analisado foi o Plano de Ação Econômica do

Governo  (PAEG),  com  o  qual  o  governo  implementou  diversas  políticas  econômicas,
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buscando a estabilidade dos preços e o crescimento do mercado consumidor. Ao relacionar as

políticas  monetária  e  fiscal  utilizadas  no  PAEG  com  o  modelo  Keynesiano,  percebe-se

grandes semelhanças, de tal forma que o governo já influenciava diretamente em todos os

componentes da demanda agregada, assim como Keynes defendia em sua teoria. Em suma,

nota-se uma evolução da economia brasileira durante os planos abordados, que culminaram

no milagre brasileiro.

Por fim, após analisados os antecedentes do período em foco, chegou-se ao resultado

final da pesquisa, o qual não foi alcançado com base nas ideias de autores contemporâneos,

uma vez que não foi encontrado autor que abordasse as influências da teoria de Keynes no

milagre brasileiro. Dessa forma, por meio do estudo das obras utilizadas e análise dedutiva,

concluiu-se  que  é  aceitável  dizer  que  as  medidas  econômicas  do  milagre  econômico

brasileiro, basearam-se em teorias de inspiração keynesiana.

3.2 Análise dos dados 

Foi utilizada como instrumento de coleta de dados a entrevista informal, realizada com

o professor Júlio César Fidélis Soares, cujas ideias assemelham-se aos resultados encontrados.

De acordo com o professor, no período entre os anos de 1964 e 1967 “se plantou muito para

colher pouco”, em razão da necessidade de se corrigir os desequilíbrios macroeconômicos e

os  entraves  institucionais  herdados  do  governo  anterior.  Por  outro  lado,  a  política  de

estabilização e as reformas do PAEG criaram as condições para a aceleração do crescimento

nos anos de 1968 a 1973. 

Ainda sobre o PAEG, afirma o professor que o plano nasceu com o objetivo de atender

a  cinco  focos  principais:  combater  a  inflação;  aumentar  os  investimentos  estatais,

principalmente  em  infraestrutura;  reformar  o  sistema  financeiro  nacional;  diminuir  as

desigualdades  regionais;  atrair  investimentos  externos.  Por  fim,  concluiu  que  o  modelo

preconizado baseou-se na doutrina keynesiana da mesma maneira que o resultado apresentado

na pesquisa.

Também foi abordado o conceito de demanda efetiva, que segundo o professor nada

mais é que a parte da demanda agregada que de fato se realiza, através da qual a economia

brasileira  buscou  alcançar  o  pleno  emprego,  por  meio  de  obras  de  infraestrutura  e

investimentos estatais, durante o milagre brasileiro. Consequentemente, houve aumento dos

gastos públicos que geraram os empréstimos no Fundo Monetário Internacional (FMI).
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 Diante das informações obtidas da entrevista e dos resultados expostos, será analisada

hipótese sugerida no começo da pesquisa.

A hipótese levantou a condição de que caso fosse constatado que durante o milagre

brasileiro foi necessário um permanente controle econômico por parte do estado, intervindo,

principalmente,  no controle do crédito e na realização de grandes obras públicas, além de

outras medidas que afetassem diretamente na demanda agregada, poderia ser afirmado que

houve influência da teoria keynesiana. 

Como foi exposto ao longo da apresentação da pesquisa, houve grande intervenção do

governo na economia durante o milagre brasileiro,  que se comprova em medidas  como o

controle dos preços, os diversos investimentos públicos, gastos em obras de infraestrutura,

incentivos  fiscais  e  subsídios,  dentre  outros.  Todas  estas  medidas  são  exemplos  de

instrumentos de políticas econômicas que Keynes usou em sua teoria, em busca de um novo

conceito de economia que superasse os problemas do livre mercado.
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4 CONCLUSÃO

Esta  pesquisa  teve  como  objetivo  principal,  identificar  a  influência  da  Teoria

Keynesiana  durante o milagre econômico brasileiro,  transcorrido entre  os anos de 1968 a

1973,  por  meio  da  comparação  das  diversas  medidas  econômicas  implementadas  pelo

governo da época, com as medidas da doutrina Keynesiana.

Ao estudar a história econômica brasileira, identificou-se como um primeiro passo na

direção da industrialização, o PSI do governo de Getúlio Vargas que foi responsável pela

criação de diversas indústrias de base e de certa forma, forneceu o “alicerce” para um futuro

crescimento  econômico.  Posteriormente,  foi  analisado  o  Plano  de  Metas  do  presidente

Juscelino, o qual deu continuidade ao processo de industrialização e se destacou pelas grandes

obras  de  infraestrutura.  Vale  enfatizar,  assim  como  foi  apresentado  nos  resultados  da

pesquisa, que esta intervenção do estado presente em ambos os governos, é típica da Teoria

Keynesiana.

Viu-se então que a alavancada econômica do Brasil, foi consequência de uma série de

fatores,  mas  ocorreu,  principalmente,  devido  ao  cenário  herdado  do  governo  de  Castelo

Branco, que implantou diversas reformas e políticas econômicas para combater os problemas

enfrentados pelo país. Como já foi dito, pode-se constatar muitos dos princípios da doutrina

Keynesiana no PAEG.

Dentro  dessa  perspectiva,  ocorreu  o  milagre  brasileiro.  Foi  um período  de  grande

crescimento econômico, o qual levou o país a ter uma das maiores taxas de crescimento do

Produto Interno Bruto (PIB) no cenário mundial. Caracterizou-se pela intensa intervenção do

estado  na  economia,  por  meio  da  utilização  de  instrumentos  das  diversas  políticas

macroeconômicas já relatadas na pesquisa. 

Quanto à Teoria de John Maynard Keynes, concluiu-se que revolucionou os conceitos

de  macroeconomia  que  até  então  existiam,  rompendo  diversos  paradigmas  e  dando  as

soluções aos problemas econômicos enfrentados pelos países,  principalmente na época do

pós-guerra, assim como nos casos dos EUA e da Alemanha.

Diante dos fatos levantados por esta pesquisa, pode-se afirmar que todos os planos e

processo econômicos abordados foram de extrema importância para o Brasil, pois apesar de

lenta,  pode  ser  considerada  uma  evolução  da  economia  brasileira  que  enfrentou  diversas

dificuldades mas alcançou, durante o milagre brasileiro, um grande índice de crescimento. 

Concluí-se  então  que  houve  influência  da  Teoria  de  Keynes  sobre  o  milagre

econômico brasileiro, uma vez que foram identificados diversas políticas e medidas utilizadas
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durante  o  período,  semelhantes  às  da  doutrina  Keynesiana.  Diferentemente  do  modelo

clássico, o governo não seguia mais o conceito de livre mercado e atuava constantemente a

fim de aumentar o crescimento econômico do país. Esta característica esteve presente desde o

governo de Vargas e atingiu seu ápice com o General Médici.
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