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Resumo 

 

Esse artigo analisa o cenário econômico no período compreendido entre 1964 e 1973, desde 

o início do governo militar até o final do “milagre econômico”, considerando as medidas 

tomadas pelos governos Castello Branco, Costa e Silva e Médici para o crescimento 

econômico verificado no período. São discutidas as medidas econômicas consideradas 

ortodoxas adotadas no período “pré-milagre”, entre 1964 e 1966, com ajustes fiscal e 

monetário, e as medidas heterodoxas ao longo do milagre, de 1967 a 1973, com viés mais 

expansionistas. Os resultados levam a uma avaliação crítica às medidas tomadas no 

período, considerando os níveis elevados da dívida externa bruta brasileira verificados ao 

final do “milagre econômico”.  
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Abstract 

 

This paper analyzes the economic situation in the period between 1964 and 1973, since the 

beginning of military government until the end of the “economic miracle”, considering the 

measures taken by the Castello Branco, Costa e Silva and Médici governments for 

economic growth verified in the period. We discuss the economic measures considered 

orthodox adopted in the period "pre-miracle" between 1964 and 1966, with fiscal and 

monetary adjustments, and heterodox measures along the miracle, from 1967 to 1973, more 

expansionary. The results lead to a critical assessment of the measures taken in the period, 

considering the high levels of brazilian gross external debt verified at the end of the 

“economic miracle”. 
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1. Introdução 

 

Em 1964, quando teve início o regime militar, o Brasil vivia um período de instabilidade 

econômica, com inflação alta, desequilíbrio externo e estagnação. Como o governo anterior 

havia sido deposto sob a alegação de ser inapto para restabelecer o crescimento econômico, 

a principal meta do governo militar era resolver essas questões econômicas, como forma de 

retomar o crescimento e, assim, legitimar-se no poder como uma alternativa melhor ao país 

do que o governo anterior, justificando inclusive seu caráter autoritário. 

 

Havia também, neste momento, uma crise do pensamento nacional desenvolvimentista 

defendido pela Cepal na década de 50, que tinha Celso Furtado como seu principal 

expoente no Brasil. As teorias desenvolvimentistas defendiam a adoção de “estratégias 

nacionais de desenvolvimento”, que implicavam a proteção à indústria nacional nascente e 

a promoção da poupança forçada por meio do Estado, atribuindo-lhe o papel central na 

coordenação da economia.  

 

Essa política foi eficiente nos países da América Latina, incluindo o Brasil, entre as décadas 

de 30 a 60, considerando a industrialização tardia nesses países e a necessidade de o Estado 

atuar na criação das condições necessárias para que as empresas investissem e pudessem 

competir no mercado, no chamado processo de substituição das importações. Segundo 

Tavares, no Brasil, esse processo se deu devido a mudanças de variáveis dinâmicas da 

economia, com a perda de importância relativa do setor externo no processo de formação 

de renda nacional e aumento da participação e dinamismo da atividade interna. 

(TAVARES, 2000, p. 223) 

 

Entretanto, o que se via no início da década de 60 era uma economia estagnada. Para 

Tavares e Serra, essa crise econômica estava estreitamente relacionada ao esgotamento do 

dinamismo da industrialização baseada na substituição de importações, que havia 

proporcionado, no passado, uma expansão da renda e uma diversificação do consumo. 

Porém, como naquele momento não havia sido implementado um pacote de investimentos 

complementares para garantir a manutenção de uma alta taxa de expansão econômica, 



depois de amadurecidos os investimentos do “Plano de Metas” do governo Juscelino 

Kubitscheck (1956-1960), o que se apresentava era uma crise relacionada à demanda 

(devido à concentração de renda) e ao financiamento (prejudicado pela alta taxa de 

inflação). (TAVARES e SERRA, 2000, p.600-602). 

 

Nesse contexto, com a instauração do golpe e a supressão de qualquer proposta nacional 

desenvolvimentista ou mobilização popular, os economistas conservadores viam o regime 

militar como uma oportunidade para colocar em prática conceitos “racionais”, defendidos 

pelos ortodoxos, especialmente Roberto Campos, que ocupou o Ministério do Planejamento 

entre 1964 e 1967, no governo Castello Branco.  

 

Para Campos, o projeto de desenvolvimento nacional deveria ser orientado pelo 

instrumento da ciência econômica, ligada à realidade dos países centrais, auxiliado por 

capitais externos e levado pelo Estado na figura do “tecnocrata”, que teria consciência do 

devido grau de intervenção estatal na economia. Em contrapartida, Campos entendia como 

atitudes “irracionais” o populismo, o desenvolvimentismo (no modelo cepalino), o 

estatismo e o nacionalismo. (DACANAL, 2014, p. 20-21) 

 

Assim, além da homogeneidade política, garantida pelo regime de exceção instaurado, os 

primeiros anos do governo militar (entre 1964 e 1973) foram marcados pela sucessão de 

medidas econômicas que visavam ao controle inflacionário e à retomada do crescimento 

econômico, culminado no período conhecido como “milagre econômico”, com média de 

crescimento de 11,1% a.a., entre 1968 e 1973. Segundo Hermann, “diante da forte 

repressão às manifestações da sociedade civil e mesmo à atuação de partidos políticos, a 

visão de política econômica não encontrava resistência formal, impondo-se à sociedade e 

aos demais poderes”. (2011, p. 50) 

 

2. O período pré-milagre: ajustes racionais 

 

O processo de ajustes fiscal e monetário começou no governo de Castello Branco (1964-

1967), com a nomeação dos novos ministros do Planejamento, Roberto Campos, e da 



Fazenda, Octávio Bulhões, ambos economistas com perfil ortodoxo. No período de 1964 a 

1966, a política econômica assumiu uma orientação restritiva, com a implementação do 

Plano de Ação Econômica do Governo (Paeg), que tinha como prioridade o combate à 

inflação. Para seus idealizadores, somente com a reversão do processo inflacionário seria 

possível retomar a trajetória do crescimento, recriando-se as condições adequadas à 

maturação plena do potencial de crescimento de uma economia de livre iniciativa. 

(MACARINI, 2006, p.455) 

 

O cenário econômico encontrado pelo governo Castello Branco era de estagflação, ou seja, 

estagnação da atividade econômica com inflação alta. Enquanto no período de 1957 a 1962 

o PIB brasileiro havia crescido em média 8,8% a.a., com inflação média de 32,5% a.a., em 

1963, o PIB cresceu apenas 0,6% a.a. e a inflação subiu 79,9% a.a. (HERMANN, 2011, p. 

51) 

  

Ao assumir o ministério do Planejamento, em abril 1964, Campos identificou que seria 

necessário lançar um plano de emergência para combater a inflação, causada 

essencialmente pelo crescimento excessivo da demanda agregada – inflação de demanda –, 

pelos déficits governamentais, pela expansão creditícia e pela contínua pressão salarial. 

Campos também defendia o lançamento de reformas de estrutura, notadamente nas áreas 

tributária e financeira. Com base nessas medidas, o plano estabeleceu metas decrescentes 

de inflação, sendo 70% em 1964, 25% em 1965 e 10% em 1966. Além disso, previa taxas 

reais de crescimento do PIB de 6% a.a. no mesmo período. (HERMANN, 2011, p. 52) 

 

Em relação à reforma tributária, foram estabelecidos o aumento da arrecadação do governo 

e a racionalização do sistema tributário, de forma a reduzir os custos operacionais da 

arrecadação e definir uma estrutura tributária capaz de incentivar o crescimento econômico. 

O conjunto de medidas implantadas, como a criação do Imposto Sobre Serviços (ISS) a ser 

arrecadado pelos municípios e a ampliação da base de incidência do imposto sobre a renda 

de pessoas físicas, elevou a arrecadação tributária do país, que passou de 16% do PIB em 

1963 para 21% em 1967. Entretanto, a maior parte do aumento foi obtida através de 

impostos indiretos, que incidem sobre toda a população e, em termos relativos, penalizam 



os mais pobres. Para Hermann, o êxito da reforma deve ser creditado tanto à racionalidade 

das medidas quanto ao regime autoritário vigente. “Dificilmente uma reforma regressiva e 

centralizadora como a 1964-67 teria sido aprovada pelo Congresso e aceita sem resistências 

pela sociedade num regime democrático”, enfatiza. (2011, p. 55) 

 

Já a reforma financeira teve como objetivo central reorganizar o funcionamento do mercado 

monetário e, assim, dotar o Sistema Financeiro Brasileiro (SFB) de mecanismos de 

financiamento capazes de sustentar o processo de industrialização em curso, sem gerar 

pressão inflacionária. Assim, foram criados em 1964 o Banco Central do Brasil (Bacen) 

como executor da política monetária e o Conselho Monetário Nacional (CMN) como 

regulador do SFB.  

 

Com a política de estabilização e as reformas realizadas entre 1964 e 1966, a atividade 

econômica se recuperou, com crescimento médio de 4,2% a.a. Entretanto, o Paeg não 

cumpriu as metas de inflação, que ficou em 92% em 1964, 34% em 1965 e 39% em 1966. 

O sucesso do plano ficou comprometido devido ao aumento dos custos básicos, como 

impostos, tarifas públicas, câmbio e juros, além da criação da correção monetária para 

ativos e contratos em geral.  

 

3. O milagre econômico: predomínio da heterodoxia 

 

No início do governo Costa e Silva (1967-1969), o grupo ortodoxo idealizador do Paeg saía 

de cena, sendo nomeado naquele ano como ministro da Fazenda Antonio Delfim Netto, que 

manteve a política de combate gradual da inflação (com ênfase no custo em vez da 

demanda), além de propor novas políticas de incentivo à retomada do crescimento.  

 

Para Delfim, apesar de o governo ter colocado em prática uma política econômica 

caracterizada por um rígido controle da demanda, o processo inflacionário ainda era intenso 

e o ritmo da atividade econômica estava aquém do esperado. Isso se devia ao equívoco no 

diagnóstico de inflação de demanda, formulado pelo grupo anterior. Segundo ele, a inflação 

brasileira era percebida como um fenômeno complexo, de múltiplas causas e de natureza 



cambiante. Assim, ao diagnosticar a inflação puramente de demanda, o Paeg ignorou sua 

mudança de natureza para custos, que emergiu quando foi feito o controle da demanda. 

Nessa conjuntura de custos crescentes, o controle rígido da demanda com restrição 

creditícia levou à queda dos níveis de produção e emprego e, consequentemente, do ritmo 

de investimento na economia, impedindo a retomada do crescimento. Dessa forma, a rígida 

ortodoxia praticada no período de vigência do Paeg perdeu sua eficácia, tornando-se causa 

da continuidade da crise e do processo inflacionário. (MACARINI, 2006, p.457-8) 

 

Os anos de 1967 e 1968 foram marcados por uma nova política econômica de viés 

heterodoxo, em contraste à ortodoxia do Paeg. O objetivo central passou a ser a 

estabilização do crescimento industrial de longo prazo, de forma a conciliar a queda 

progressiva da inflação à retomada do crescimento econômico acelerado.  

 

A política fiscal praticada nesse período, especificamente em 1967, passou por uma grande 

mudança, notadamente no crescimento do déficit orçamentário, que de 1,1% do PIB em 

1966 foi para 1,7% em 1967, e na elevação do teto de isenção sobre o imposto de renda das 

pessoas físicas, representando um ganho aproximado de 5% nas faixas salariais mais 

elevadas. Também foram alongados os prazos para recolhimento de impostos, dando ao 

setor industrial recursos para capital de giro, podendo atender com mais agilidade ao 

crescimento da demanda. Essas medidas visavam à reativação da economia e da demanda 

de consumo. Em relação à política monetária, priorizou-se a expansão da oferta de moeda e 

de crédito, liderada pelo Banco do Brasil, com crescimento de 30% a.a. da oferta ao setor 

privado. (MACARINI, 2006, p. 460) 

 

O ano de 1968 foi marcado pela implantação do Plano Estratégico de Desenvolvimento 

(PED), que, ao prever um arrefecimento da indústria de substituição de importações e a 

diversificação das fontes de sustentação do crescimento econômico, propunha a 

estabilização da moeda, a consolidação da infraestrutura, o fortalecimento da empresa 

privada e a ampliação do mercado interno. Foram introduzidas medidas de estímulo ao 

modelo exportador, com isenção de impostos indiretos e as minidesvalorizações cambias, 

para evitar que a inflação causasse uma defasagem cambial e, com isso, prejudicasse a 



balança comercial e, consequentemente, a atividade econômica. Dessa forma, projetava-se 

um crescimento do produto de, no mínimo, 6% a.a. no período de 1968-1970, estimando-se 

um desempenho até um pouco acima disso, ao considerar a capacidade ociosa bastante 

elevada no período. 

 

Todas essas medidas, aliadas aos efeitos da reforma financeira realizada anos antes, que 

facilitou a expansão do crédito ao consumidor, mostraram resultados positivos a partir do 

primeiro ano de vigência do PED. Em 1968, o PIB cresceu 9,8%, mais que o dobro da 

média dos anos anteriores, que havia sido de 4,2% a.a. O setor industrial teve um 

crescimento de 14%, puxado principalmente pelo desempenho da indústria automobilística, 

com mais de 270 mil unidades produzidas em 1968, contra 225 mil em 1967, e pela 

indústria da construção civil, ativada pelo incremento da demanda habitacional. O setor de 

bens intermediários também teve expansão expressiva, especialmente na siderurgia, que 

cresceu 16% naquele ano. Por fim, os investimentos industriais também cresceram e as 

exportações atingiram a marca de US$ 1,8 bilhão, após mais de 15 anos de estagnação. 

(HERMANN, 2011, p. 66) 

 

Os resultados alcançados estavam relacionados à nova orientação da política econômica 

adotada em 1967, priorizando a retomada do crescimento em detrimento do intenso 

combate à inflação do governo anterior (que não havia sido alcançado, apesar das medidas 

restritivas adotadas). Entretanto, a ideia de que a inflação teria se tornado um problema 

secundário colocava em dúvida a qualidade da política em curso e o caráter sustentado da 

retomada do crescimento. Assim, no final do governo Costa e Silva, o combate à inflação 

volta a ser prioridade e a política econômica volta a assumir um caráter ortodoxo em 1969, 

de forma a garantir um crescimento maior e mais constante. Segundo Delfim, “se pudemos 

crescer 6% com inflação, vamos correr o risco de crescer 12% sem a companhia da 

inflação”. Para ele, esse era o melhor momento para enfrentar a inflação, com muito menos 

sacrifícios do que em qualquer outra ocasião. (MACARINI, 2006, p.465)  

 

Assim, em 1969, foram implementadas medidas para reduzir o déficit orçamentário, como 

a redução de 10% dos gastos globais dos ministérios e redução à metade do Fundo de 



Participação dos Estados e Municípios, e uma política monetária que evitasse uma 

expansão da oferta de moeda e de crédito ao setor privado, estimulando a capacidade de 

geração interna de recursos que levaria, no longo prazo, ao fortalecimento do mercado de 

capitais e à diminuição a dependência do crédito bancário. Essas medidas foram apoiadas 

pelo empresariado, especialmente da indústria e do mercado de capitais. 

 

O início do governo Médici (1969-1973) foi marcado por uma nova mudança de rota na 

economia. Já em seu discurso de posse, em outubro de 1969, exaltava a necessidade de 

retomada do crescimento. Segundo ele, “o Brasil é grande demais para tão poucas 

ambições”, deixando claros seus anseios em relação ao desempenho econômico durante o 

seu governo. Delfim, que se manteve na Fazenda, adequou-se rapidamente à nova 

perspectiva, propondo como meta central do novo governo uma taxa de crescimento de 9% 

a.a. e duplicação da renda per capita no período de 1970 a 1980, colocando novamente a 

inflação em segundo plano. 

 

Em janeiro de 1970, o governo estabelece como novo modelo de crescimento o “agrícola-

exportador”, com forte incremento da produção agrícola e das exportações do país, 

pretendendo-se, assim, ampliar o mercado interno e induzir o crescimento dos demais 

setores. Essa nova política criticava diretamente o modelo de industrialização por 

substituição de importações, argumentando que o processo havia encontrado seu limite, não 

podendo esperar dele a fonte dinâmica da aceleração do desenvolvimento industrial do país. 

(MACARINI, 2005, p.63) 

 

Assim, foram adotadas diversas medidas para estimular o setor agrícola, visando à 

ampliação da mecanização e do uso de insumos modernos, como isenção de impostos, 

incentivo à compra de máquinas agrícolas e fertilizantes, com abatimento no IR, entre 

outras. Para consolidar essa transformação do setor em “agronegócio”, também foi 

disponibilizado um grande volume de crédito, a juros baixos, para financiamento de 

máquinas e insumos. O crédito rural total cresceu, em termos reais, 18,8% em 1970 e 

dobrou até 1973. Em resposta a todos esses incentivos, a lavoura cresceu cerca de 14,8% 

em 1971 e a agropecuária 11,4%. As indústrias de tratores e insumos também aproveitaram 



os reflexos desse desempenho do setor, com crescimento acima dos 50% naquele mesmo 

ano. (MACARINI, 2005, p.74-75) 

 

No geral, a política econômica colheu bons frutos nos anos 1970 e 1971, com distribuição 

de incentivos à agricultura, aos exportadores, à industria e aos bancos, além de supersafra 

agrícola, inflação estabilizada, aumento progressivo das reservas internacionais e 

crescimento acima dos 10% a.a. Entretanto, no plano interno, o crescimento a altas taxas 

resultou numa conjuntura de superaquecimento nos dois anos seguintes, com níveis de 

produção próximos à plena utilização da capacidade instalada e escassez de matérias-

primas, de insumos e de mão de obra, contribuindo para intensificar a pressão sobre os 

preços. O governo então passa a adotar uma nova postura em relação à inflação, sob o 

pretexto de que “desejava continuar crescendo por muitos anos”, porém sem alterar o 

caráter heterodoxo da política vigente, ou seja, sem arrocho fiscal, monetário ou creditício 

que, certamente, afetariam o ritmo de crescimento. Assim, o governo iniciou um 

movimento de redução das taxas de juros administradas pelo Banco Central, para atuar 

sobre os problemas relacionados ao custo da produção.  

 

Apesar do sucesso das medidas adotadas, tanto na queda da inflação (média de 15,6% a.a. 

em 1972-73, ante a média de 19,4% a.a em 1969-71) como no aumento da taxa de 

crescimento (chegou a 14% em 1973) e de investimentos (que era de 15% do PIB no 

período de 1964-67, passando a pouco mais de 20% em 1973), esse crescimento foi 

sustentado principalmente por empréstimos internacionais, aumentando sobremaneira a 

dívida externa bruta do país, que passou de US$ 3,4 bilhões, em 1967, para US$ 14,9 

bilhões em 1973 – aumento de 338%. (HERMANN, 2011, p. 62-68) 

 

Outro ponto negativo observado foi o alto custo social do “milagre”, alcançado à custa de 

arrocho salarial e aumento da concentração de renda. Em relação ao salário mínimo, a 

perda real verificada entre 1967 e 1973 foi de 15%, bastante contraditório aos altos índices 

de crescimento econômico no mesmo período. Já a concentração de renda aumentou, 

comparando-se os números de 1960 e 1970. Enquanto os 5% mais ricos da população 

aumentaram sua participação na renda nacional em 9%, detendo 36,3% da renda, os 80% 



mais pobres diminuíram 8,7%, ficando com 36,8% da renda nacional. (NAPOLITANO, 

2014, p.164) 

 

4. Conclusão 

 

O período do “milagre econômico” foi um dos momentos mais profícuos da história 

econômica brasileira, com queda considerável na inflação, altos índices de crescimento do 

PIB e recuperação do Balanço de Pagamentos, além da reorganização da estrutura fiscal e 

financeira do país. Em contrapartida, houve poucos avanços no que concerne às questões 

sociais, devido ao arrocho salarial e ao aumento na concentração de renda.  

 

O aumento da dependência externa do país, principalmente nos setores industrial e 

financeiro, colocou-se como um entrave ao governo Geisel (1974-1979) na manutenção da 

política desenvolvimentista iniciada nos anos anteriores, notadamente a partir da primeira 

crise do petróleo no final de 1973, considerando que o Brasil importava mais de 90% do 

petróleo consumido. 

 

Dessa forma, esse artigo buscou mostrar que, apesar dos resultados positivos, as medidas 

econômicas tomadas no período mostraram-se pouco sustentáveis, principalmente devido à 

necessidade de os agentes responsáveis pela política econômica demonstrarem resultados 

rápidos e robustos, para legitimar o poder autoritário do governo vigente, em detrimento do 

aumento da dependência externa da nossa economia, que viria a ser o grande desafio da 

década de 80. 
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