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Resumo 

 

 O artigo a seguir tem por objetivo apresentar e discutir o Programa de Ação Econômica do 

Governo (PAEG) realizado pelo governo Castelo Branco entre 1964 e 1967. O programa tinha 

como meta reduzir o processo inflacionário brasileiro, propiciando, portanto, o crescimento 

econômico. O artigo segue principalmente as análises de Abreu et. al. [1992], Baer [2002] e 

Giambiagi et. al. [2005] na discussão do programa. 

 

Palavras-chave: Economia brasileira, política econômica, período militar 

 

Abstract 

 

 The following article aims to present and discuss the Plano Econômico de Ação do 

Governo (PAEG) conducted by the Castelo Branco government between 1964 and 1967. The 

program‟s goal was to reduce Brazilian inflationary process, providing therefore economic growth. 

The article follows mainly the analysis of Abreu et. al. [1992], Baer [1992] and Giambiagi et. al. 

[2005] in the discussion of the program. 
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1. Introdução 

 

 O Programa de Ação Econômica do Governo, ou PAEG, foi uma das primeiras medidas 

tomadas pelo novo governo militar logo após a tomada de poder, em 1º de Abril de 1964. Tendo 

como principal objetivo a reestruturação da estabilidade macroeconômica do país e a retomada da 

trajetória de crescimento, o programa teve efeitos importantes, mas nem por isso é uma 

unanimidade em termos de eficácia.  Existem defensores, que advogam que o programa foi 

essencial para a estabilização econômica e o crescimento a altas taxas observadas no período 

subseqüente, chamado muitas vezes de o período do “Milagre”. Existem também detratores, que 

apontam no programa, ações voltadas para beneficiar certos setores específicos da sociedade e que 

acabaram por sustentar, quando não ampliar, graves problemas econômico-sociais do Brasil. 

 Na próxima seção, será feita uma breve apresentação histórica dos Governos Jânio Quadros 

e João Goulart, identificando os problemas econômicos que enfrentaram e que tipo de medidas 

tomara para tentar saná-los. Mostrará a situação econômica geral antes do Golpe e como ela pode 

ter contribuído para o desgosto da parcela da sociedade que o promoveu, além de como, em certa 

medida, foram os problemas aí ocorridos que serviram de motivo para que o PAEG fosse realizado 

e os quais o mesmo tentou resolver. 

 A terceira seção apresentará o início do Governo Castelo Branco e a construção do projeto 

econômico do mesmo.  Aqui será feita a apresentação do Programa Econômico de Ação do 

Governo. A seção será dividida em três partes. Na primeira, a subseção “Objetivos” serão dispostos 

os objetivos do Programa e a quais problemas apresentados na seção anterior ele se dirigia e tinha 

como meta sanar. A segunda subseção, chamada de “Ações” listará por quais meios o PAEG buscou 

resolver tais problemas e quais foram as atitudes e ações pontuais usadas para tanto. A terceira e 

última subseção, “Efeitos”, colocará em dados os efeitos mais imediatos do PAEG, comparando-o 

com suas metas e mostrando em que medida, dentro do proposto em sua formulação, o programa foi 

efetivo.  

 A quarta seção versará a respeito de conseqüências mais duradouras do PAEG e das críticas 

que foram feitas com base em tais conseqüências, como aquela, envolvendo todo o período da 

Ditadura, porém relativas ao Programa, existentes em Baer [2002]. Também apresentará um estudo, 

Veloso et. al. [2009] que defende ser o PAEG responsável, em grande medida pelo chamado 

“Milagre” econômico do período imediatamente seguinte. Aqui serão discutidos os prós e contras 

do programa, tendo em vista suas ações, mostradas na seção anterior, e seus efeitos. 

 A quinta e última seção é a Conclusão, do presente trabalho, na qual se tentará pesar o que 
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foi debatido e mostrado nas seções anteriores, para então fazer-se uma análise qualitativa do 

Programa, pesando sua relevância e importância para o país e suas conseqüências, positivas e 

negativas. 

 

2. Preâmbulo: Os Governos Jânio Quadros e João 

Goulart 

 

 A década de 1960 começou com um Brasil bastante diferente daquele que havia sido em 

1950. O processo de urbanização andava a passos largos. A industrialização estava em marcha 

acelerada, estimulada pelo “Plano de Metas” realizado pelo Governo JK, o qual teve resultados 

expressivos nesse quesito. O PIB também mostrava bons sinais, puxado, principalmente pelos bons 

resultados da indústria, o que é bem expresso no comentário de Fausto [2002], a respeito: 

 

Os resultados do Programa de Metas foram impressionantes, sobretudo no setor 

industrial. Entre 1955 e 1961, o valor da produção industrial, descontada a 

inflação, cresceu em 80% com altas porcentagens nas indústrias do aço (100%), 

mecânicas (125%), de eletricidade e comunicações (380%) e de material de 

transporte (600%). De 1957 a 1961, o PIB cresceu a uma taxa anual de 7%, 

correspondendo a uma taxa per capita de quase 4%. Se considerarmos toda a 

década de 1950, o crescimento do PIB brasileiro per capita foi aproximadamente 

três vezes maior do que o do resto da América Latina.
1
 

 

 A boa situação econômica, entretanto, trazia consigo também certos problemas, sobretudo 

nas áreas do comércio exterior e das finanças do Governo. Os gastos incorridos para a realização do 

Plano de Metas e das grandes obras associadas a ele, tais qual a construção de Brasília e a 

deterioração dos termos de troca da moeda brasileira, geraram um grande déficit financeiro. O 

déficit cresceu de 1% do PIB em 1954 e 1955 para 2% em 1956 e 4% em 1957. A inflação também 

se acelerou, chegando a 39,5% em 1959
2
. 

 Em virtude de tais problemas, e também de outros mais difíceis de serem mensurados, tais 

qual a corrupção, surgiu uma forte oposição ao Governo próximo às eleições. A chapa governista, 

encabeçada pelo General Lott, e tendo João Goulart como vice, saiu-se parcialmente derrotada, 

tendo apenas Goulart se eleito. Para o cargo de Presidente, foi eleito o até pouco expressivo Jânio 

                                                 
1 FAUSTO, B. História Concisa do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2002. 

2 FAUSTO, B. História Concisa do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2002. 
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Quadros, que obteve um surpreendente apoio popular e na sua campanha desprezou os partidos 

políticos e criticou fortemente a corrupção.  

 Em seu curto Governo, Jânio Quadros procurou conter a inflação, reduzindo os subsídios a 

produtos, como o trigo e o petróleo, o que, apesar de ampliar os preços de produtos populares, 

ajudou a reduzir o déficit governamental; simplificou o sistema de câmbio múltiplo, 

desvalorizando-o; promoveu a restrição de crédito e um congelamento de salários, tendo em vista a 

melhora da eficiência dos serviços públicos
3
. O tempo que permaneceu no cargo, entretanto, foi 

bastante curto. Tendo tomado posse em 31 de Janeiro de 1961, em 25 de Agosto do mesmo ano, o 

presidente renunciou a seu mandato, numa atitude enigmática e com motivos até hoje ainda não 

esclarecidos pelos historiadores.  

 A Constituição dizia que, nesse caso, quem deveria assumir era o vice-presidente. Setores 

militares e da sociedade civil, entretanto, viam em João Goulart fortes ligações com o comunismo, 

além de terem desgosto por seu apelo sindicalista. Jango, além disso, estava na China comunista, 

por ocasião da renúncia de Jânio Quadros. Os militares declararam impedida sua volta ao país, 

enquanto defensores do 'legalismo' organizaram uma possível resistência, centrada no III Exército e 

no governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que era cunhado de João Goulart. O 

Congresso, numa atitude conciliatória, mudou o regime do país para o parlamentarismo, e João 

Goulart assumiu a presidência, com poderes reduzidos. Tancredo Neves foi eleito primeiro ministro. 

 João Goulart começou seu governo em meio à má situação política e a uma escalada nas 

reivindicações dos movimentos sociais, aos quais ele era simpático, como as Ligas Camponesas, os 

sindicatos e as associações de esquerda, em geral. Ainda em 1961, os resultados da economia como 

um todo foram positivos, com um crescimento de 8,6% no PIB, conseqüência de investimentos 

feitos ainda no período JK, além disso, houve crescimento nas exportações e redução na relação 

dívida externa líquida/exportações. A inflação, entretanto, sofreu uma aceleração, como IGP 

subindo de 30,5% em 1960, para 47,8% em 1961.  A taxa de investimento caiu para 13,1% do PIB, 

o valor mais baixo desde 1950. 

 Notando-se cerceado em seus poderes como Presidente, João Goulart fez pressão para que o 

plebiscito que decidiria a respeito da continuação ou não do parlamentarismo fosse adiantado. Nesse 

caso, ele obteve sucesso, como plebiscito sendo realizado em 6 de janeiro de 1963. O regime do 

país voltou, por decisão de ampla maioria dos votantes, para o presidencialismo. 

 Pouco antes do plebiscito, entretanto, João Goulart, através de seu ministro extraordinário 

para assuntos de desenvolvimento econômico, Celso Furtado, publicou o Plano Trienal de 

Desenvolvimento Econômico e Social. A intenção do plano era reverter o quadro de piora 

                                                 
3 BAER, W. Economia brasileira. 2 ed. São Paulo: Nobel, 2002. 
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econômica que tinha se instalado. O crescimento do país havia caído de 8,6% em 1961, para 6,6% 

em 1962. A inflação acelerava-se, com o IGP atingindo 6,3%, o que compõe uma taxa de mais 

100% anualizada. Nas palavras de Celso Furtado o Plano visava demonstrar “(...) contra a ortodoxia 

dos monetaristas, esposada e imposta pelo FMI, que era possível conduzir a economia com relativa 

estabilidade sem impor-lhe a purga excessiva.” 
4
 

 O Plano Trienal tinha como objetivos (1): garantir taxa de crescimento do PIB de 7%a.a., 

próxima à média dos anos anteriores; (2) reduzir a taxa de inflação para 25% em 1963, visando 

alcançar 10% em 1965; (3) garantir um crescimento real dos salários à mesma taxa do aumento da 

produtividade; (4) realizar a reforma agrária como solução não só para a crise social como para 

elevar o consumo de diversos ramos industriais; e (5) renegociar a dívida externa para diminuir a 

pressão do seu serviço sobre o balanço de pagamentos.
5
 

 Para a solução do problema da inflação, o agora Ministro do Planejamento, Celso Furtado, 

tinha uma análise bastante ortodoxa, ela (a inflação) seria resultado do excesso de demanda causado 

pelos gastos públicos. Suas medidas de contenção seguiam a mesma linha: correção dos preços 

públicos, corte de gastos, controle monetário e aumento do compulsório. Quanto à questão do 

crescimento, Furtado seguia a cartilha da Cepal, de continuação do processo de substituição das 

importações. 

 O Plano Trienal, entretanto, não obteve sucesso. Em meio às dificuldades políticas do 

governo, que iam se agravando, permaneciam, por causa delas, as dificuldades econômicas, que por 

sua vez também se agravavam. Problemas econômicos e políticos se retroalimentavam numa espiral 

de fracassos que terminaria por minar completamente o governo. Em relação ao fracasso do Plano 

Trienal, o trecho seguinte faz uma boa digressão:  

 

“(...), foi formulado o Plano Trienal, destinado a exercer uma enérgica 

fiscalização sobre a inflação e a lidar sistematicamente com os principais 

desequilíbrios da economia. À partir do momento em que se tornou óbvio que o 

governo não tinha nem os meios nem a vontade de impor suas medidas de 

estabilização e reforma, o plano foi engavetado. A falta de controle político, a 

contínua agitação por reformas e as insinceras demonstrações de simpatia que 

Goulart por elas demonstrava, além da condenação pública do capital estrangeiro, 

acarretaram problemas econômicos cada vez maiores. Os déficits orçamentários 

aumentavam e a taxa de inflação chegava a 50% e, finalmente, em 1964, a 

inflação chegou a índices anuais superiores a 100%. Com as incertezas políticas, 

                                                 
4 Informações retiradas de GIAMBIAGI, Fabio; VILLELA, André; CASTRO, Lavínia Barros de; HERMANN, 

Jennifer (Org.).   Economia brasileira contemporânea (1945-2004). Rio de Janeiro: Editora Campus, 2005. 

5 Idem. 
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os investimentos nacionais e estrangeiros caíram e a taxa de crescimento declinou 

continuamente do pico alcançado em 1961.6 

 

 Além dos problemas com crescimento econômico e inflação, o país também tinha 

dificuldades no balanço de pagamentos. Em 1963, o ministro da Fazenda de Goulart, San Tiago 

Dantas, foi aos Estados Unidos procurar renegociação da dívida externa do país e obter ajuda 

financeira internacional. Diferente do que havia ocorrido anteriormente, no governo Jânio Quadros, 

os EUA não se mostraram favoráveis a ajudar. Isso aconteceu, sobretudo por causa da deterioração 

da situação política daquele país com o Brasil, a qual ocorreu tanto pela inclinação à esquerda do 

governo, cuja expressão máxima foi a aprovação da Lei de remessa de Lucros em 1962 quanto pela 

política externa independente que o país vinha adotando desde o governo Quadros, com a 

aproximação do Brasil a Cuba, o apoio ao anticolonialismo na África e à discussão sobre o ingresso 

da República Popular da China na ONU. 

 Com o término da viagem, dos US$600 milhões que havia ido buscar, San Tiago Dantas 

havia conseguido apenas US$84 milhões para liberação imediata e a promessa de US$400 milhões 

a serem liberados ao longo de um prazo não estabelecido. A renegociação da dívida externa não foi 

conseguida. Diante do fracasso da missão do ministro e do Plano Trienal, João Goulart deixou de 

lado a ortodoxia econômica e cedeu às pressões que pesavam sobre ele. Restituiu os subsídios sobre 

petróleo e trigo, reduzidos por Jânio Quadros (e revogados em 1963), aumentou em 60% os salários 

do funcionalismo público e reajustou o mínimo em 56%. A taxa de inflação, que havia se reduzido 

um pouco, voltou a se acelerar e permaneceu em patamar elevado até o fim do Governo.  

 Em síntese, podemos entender o período que se estende do começo da década de 1960 até o 

Golpe de 1964 como um tempo de grande instabilidade política, parte em virtude da mesma, 

instabilidade e piora na economia. O período se opõe ao governo JK, quando, em virtude dos 

pesados investimentos e do Plano de Metas, além de uma bem ajustada composição política, o país 

gozou de grande estabilidade. Analisando a inflação e o crescimento econômico, percebemos 

sensível piora de um período para o outro. 

 Diante de um quadro político-econômico deteriorado, João Goulart buscou 

desesperadamente apoio nos seus aliados históricos, os movimentos sociais e os sindicalistas. As 

agitações decorrentes terminaram por criar um clima conspiratório no país e desagradar fortemente 

os militares e os setores conservadores da sociedade civil. A situação do presidente tornou-se 

insustentável. Como no trecho abaixo: 

 

“A perda de legitimidade de Jango, a seguida quebra da disciplina e a 

                                                 
6 BAER, W. Economia brasileira. 2 ed. São Paulo: Nobel, 2002. 
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aproximação entre inferiores das Forças Armadas e trabalhadores organizados 

acabaram por levar os moderados das Forças Ardmadas a engrossar a 

conspiração, em um deslocamento semelhante ao que ocorreu nos meios civis. 

Quanto ao chamado dispositivos sindical, tinha a capacidade de mobilizar setores 

da classe operária, especialmente na área do Estado, mas não muito mais do que 

isso. 

(...) 

 Desse modo, embora fosse expressivo o avanço dos movimentos sociais no 

país, politicamente Jango ficou suspenso no ar. A seu redor ficaram apenas o 

ministro da Guerra que já não comandava, líderes sindicais alvos da repressão e 

com escassos liderados e amigos responsáveis por fomentar ilusões.”7 

  

Em 1º de Abril de 1964 os militares tomaram o poder, e após um curto período de transição, 

foi eleito, por votação indireta no Congresso, Castelo Branco como Presidente. 

 

3. PAEG: O Programa de Ação Econômica do Governo 

 

 Logo no início de seu Governo, era urgente para Castelo Branco que se tomassem medidas 

para resolver a situação econômica do país. Para que se atingisse tal intento, o governo criou dentro 

do seu recém-criado Ministério do Planejamento e Coordenação Econômica o Programa de Ação 

Econômica do Governo (PAEG). 

 

3.1. Objetivos 

 

Os objetivos do PAEG eram os seguintes: 

1. Acelerar o ritmo de desenvolvimento econômico interrompido nos dois anos 

anteriores; 

2. Conter, de maneira progressiva a inflação, contendo os preços nos anos de 1964 e 

1965 e objetivando a estabilidade dos mesmos à partir de 1966; 

3. Atenuar os desníveis econômicos setoriais e regionais, assim como as tensões criadas 

pelos desequilíbrios sociais, mediante melhoria das condições de vida; 

4. Assegurar, pela política de investimentos, oportunidades de emprego produtivo à 

mão-de-obra que continuamente aflui ao mercado de trabalho; 

                                                 
7 FAUSTO, B. História Concisa do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2002. 
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5. Corrigir a tendência a déficits descontrolados do balanço de pagamentos, que 

ameaçam a continuidade do processo de desenvolvimento econômico, pelo 

estrangulamento periódico da capacidade de importar.
8
 

 

Como explicitado em Abreu [1992, p.215], o PAEG deixava claro tratar-se de um programa 

de “manutenção, ou de recuperação, das taxas de crescimento da economia.” O autor prossegue 

dizendo ser a problemática da inflação um meio para atingir-se o desenvolvimento econômico e não 

um fim em si.  

Também tomado como entrave ao crescimento econômico, a reversão do déficit do Balanço 

de Pagamentos era tratada como essencial para a retomada do crescimento econômico. Para tanto, 

eram tomadas como metas o aumento das exportações e a maior entrada de capitais estrangeiros, 

incluindo-se aí os efeitos do alinhamento com a política de Aliança para o Progresso, do governo 

americano.  

Ainda segundo Abreu [1992, p.215], o programa deixava transparecer uma análise 

heterodoxa da inflação, associando-se à poupança forçada e ao desequilíbrio entre os gastos 

governamentais e a retirada do poder de compra do setor privado, tanto por meio de impostos como 

de empréstimos públicos, além disso, observava-se “incompatibilidade entre a propensão a 

consumir, decorrente da política salarial, e a propensão a investir, associada à política de expansão 

de crédito às empresas.” 

 

3.2. Ações 

  

 Para que fossem atingidos os objetivos do programa, acima explicitados, foram delineadas 

diferentes “políticas” de ação. Havia a política: financeira, a política econômica internacional e a 

política de produtividade social. 

 

 A Política Financeira compreendia políticas fiscal, tributária, monetária bancária e de 

investimentos públicos. Buscava equilibrar, através do controlar os gastos e ajustar a 

arrecadação, em concordância com a expansão controlada do crédito e da emissão de 

moeda, para que fosse obtido crescimento sustentável, sem que, para isso fosse 

comprometida a estabilidade monetária. Além disso, aqui se inseriam os 

investimentos públicos necessários para a criação de externalidades positivas ao 

                                                 
8 ABREU, M. P. (org.). A ordem do progresso – Cem anos de política econômica republicana 1889-1989. Rio de 

Janeiro: Ed. Campus, 1992. 
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investimento privado, para que esse fosse motor do desenvolvimento equilibrado. 

 

 A Política Econômica Internacional compreendia política cambial, da dívida externa 

e de estímulo ao ingresso de capitais estrangeiros. Tinha como objetivos a 

diversificação da pauta de exportações e maior utilização da capacidade ociosa. 

Além disso, buscava consolidar o crédito nacional junto ao exterior, inserindo o 

Brasil na política de concessão americana de crédito da Aliança para o Progresso, o 

que, junto com a atração de investimentos externos, ajudaria o país, a despeito da 

falta crônica de poupança interna (seja ela privada ou pública), a ter a taxa tida como 

necessária de investimento para que  obtivéssemos o nível desejado de crescimento 

econômico. 

 

 Política de Produtividade Social que compreendia principalmente a política salarial, 

a qual objetivava assegurar a participação dos trabalhadores no mercado do trabalho 

e sua inserção no crescimento econômico futuro. A política, entretanto tinha como 

meta principal o controle da inflação, impedindo um descompasso entre a oferta e a 

demanda, causado pelo desequilíbrio dos salários. Aqui também se inseriam as 

políticas agrária, habitacional e educacional. 

 

Dentre as políticas citadas, os pontos que mais relevantes e que tiveram mais efeitos, sejam 

eles negativos ou positivos, foram as políticas salarial, monetária e fiscal. Abaixo, as ações 

específicas realizadas dentro de cada uma dessas políticas.  

 

3.2.1. Política Salarial 

  

 A política salarial do PAEG devia, como encontrado em Abreu [1992, pag.216] basear-se em 

três pontos básicos: “(i) manter a participação dos assalariados no produto nacional; (ii) impedir que 

reajustamentos salariais desordenados realimentem irreversivelmente o processo inflacionário; e 

(iii) corrigir as distorções salariais, particularmente no Serviço Público Federal, nas Autarquias e 

nas Sociedades de Economia Mista”. 

 Criado em 1940, o salário mínimo foi regulamentado em 1943. No Governo Dutra, sofreu 

congelamento de 1946 a 1950, período durante o qual perdeu 30% do seu valor. No segundo 

governo Vargas, foi reajustado duas vezes, atingindo em 1954 o dobro do valor que tinha em 1946. 

Durante o governo JK, apesar do aumento da inflação, o salário mínimo cresceu em termos reais. 
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Entre 1961 e 1964, entretanto, apesar de reajustado com maior freqüência pelos governos Quadros e 

Goulart, o salário mínimo real perdeu 20% de seu valor anterior. 

 Através da circular nº10 de 1965 do o ministro extraordinário para Assuntos do Gabinete 

Civil, foi determinada uma forma de ajuste para a administração pública federal, recomendada 

também para a esfera estadual e municipal e que no ano seguinte foi entendida para casos de 

dissídio no setor privado. Essa forma de reajuste durou sem modificações até meados de 1968 e 

consistia nos seguintes pontos: 

1. Estabelecimento de salário médio real dos últimos 24 meses anteriores ao mês do 

reajuste; 

2. Sobre tal média incidiria taxa de produtividade; 

3. Acrescentar-se-ia metade da inflação programada pelo governo para o ano seguinte ; 

4. Ficava estabelecido reajuste anual.
9
 

Como havia pouca liberdade de ação por parte dos sindicados, restringidos pelo Governo, o 

qual determinava a respeito da possibilidade ou não da existência de greves, severamente limitadas, 

a negociação entre trabalhadores e empregadores tornou-se bastante restrita. A disputa e a fixação 

salariais foram restritas à fórmula proposta pelo governo. Na medida em que tal fórmula reajustava 

o salário real não com base no pico alcançado à época do último reajusta, mas na média do salário 

real dos últimos 24 meses, esse tendeu a ser subestimado. Outra fonte de subestimação era a 

inflação, tomada com base na previsão do governo, a qual foi, durante o período do PAEG, 

constantemente abaixo da inflação observada.  

Pelos motivos acima citados, o salário mínimo foi, ao longo da duração do PAEG, 

substancialmente reduzido. Em fevereiro de 1964, o índice de salário mínimo real era de 126. Esse 

índice caiu para 103 em março de 1965, quando do primeiro reajuste; para 91, em março de 1966 e 

em 1967, também em março, atingiu a marca de 83.
10

 

A política salarial levou os índices de salário mínimo real médio a caírem durante o período, 

com quedas de 7% em 1965 e também 7% em 1966. Nos anos seguintes as quedas foram menores, 

porém ainda presentes. Assim como o salário mínimo, outros salários também sofreram redução, 

com os índices de salário anual real médio de 1967 do pessoal ligado à indústria de transformação 

apresentando-se 9% abaixo do mesmo índice de 1965. 

 

3.2.2. Política Fiscal 

 

                                                 
9 ABREU, M. P. (org.). A ordem do progresso – Cem anos de política econômica republicana 1889-1989. Rio de 

Janeiro: Ed. Campus, 1992. 

10 idem 
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 Entre as estratégias desinflacionarias do PAEG, a contenção de gastos do Governo foi aquela 

que obteve maior sucesso. Contando com a liberdade de ação propiciada pela feição autoritária, o 

governo Castelo Branco teve grande sucesso em reduzir os déficits governamentais, tanto pela 

contenção de gastos quanto pelo aumento de arrecadação, o que é bem explicitado no trecho abaixo: 

 

Os impostos diretos e indiretos foram imediatamente aumentados. O déficit do 

governo, como proporção do PIB, que era de 4,2% em 1963, já em 1964 declinava 

para 3,2%, em 1965 era apenas 1,6% e, em 1966, 1,1%. Também a forma de 

financiamento do déficit foi substancialmente alterada. Desde 1960, o déficit era 

quase que integralmente financiado pelas emissões de papel-moeda. Em 1965, 

55% do déficit foram financiados através da venda de títulos da dívida pública e, 

em 1966, o déficit foi totalmente financiado pelos empréstimos junto ao público.
11

 

 

3.2.3. Política Monetária 

 

 Enquanto a política fiscal foi eficiente em atingir (ou ao menos se aproximar de) seus 

objetivos, a política monetária foi muito menos eficiente. Durante o ano de 1964 permaneceu 

bastante folgada, até o último trimestre, quando houve um arrocho inicial. Em 1965, continuou a 

expansão monetária acima da expansão de preços, sendo a primeira de 83,5%, enquanto que a 

expansão prevista tinha sido de apenas 30%. 

 O descompasso entre a expansão prevista e a observada pode ser explicado pelo influxo de 

capital presente no balanço de pagamentos. Enquanto as importações diminuíam, em virtude da 

redução do crescimento, as exportações aumentavam. As importações caíram, em 1965 de volta ao 

valor de 1950, as exportações, por sua vez, apresentaram nesse mesmo ano o valor recorde, o que 

levou ao superávit de US$331 milhões no balanço de pagamentos. Além disso, o Brasil foi, no 

período de 1963-1967, o quarto maior receptor mundial de ajuda externa. Os empréstimos 

internacionais cresceram em 65% de 1965 em relação a 1964, os investimentos externos 

triplicaram. 

 Frente a esse influxo bastante grande pelo lado das transações com o exterior, a política 

monetária foi tíbia na tentativa de conter a expansão dos meios de pagamento. A liquidez da 

economia esteve em franca expansão até o primeiro trimestre de 1966, quando houve uma inversão 

na política. A expansão monetária de 1966, em virtude do aperto dos três últimos trimestres, foi de 

apenas 35,4%, o que era bastante pouco, considerando a escalada de preços superior a 50%. 

                                                 
11 ABREU, M. P. (org.). A ordem do progresso – Cem anos de política econômica republicana 1889-1989. Rio de 

Janeiro: Ed. Campus, 1992.  



 

12 

 

 

3.3. Efeitos 

 

 Apesar de não atingir exatamente as metas que haviam sido propostas, as políticas 

econômicas do PAEG obtiveram seus efeitos. Alguns desses efeitos puderam ser notados ainda nos 

primeiros anos de implantação do programa. 

 Em 1964, a inflação variou bastante, tendo crescimento anual de 90% segundo o IGP e de 

81,3% segundo o IPA. Parte dessa inflação pode ser atribuída ao que era chamado na época de 

“inflação corretiva”, quando os pecos sobem em virtude da liberação de variação de alguns preços 

que estavam fixados, como, por exemplo, os aluguéis e as tarifas dos serviços públicos. Outros 

motivos foram o aumento do salário mínimo de 100%, concedido ainda pelo governo Goulart e o 

aumento de 120% para os salários dos militares, concedido imediatamente após o Golpe. Em 

relação ao produto, a relativa liquidez, proporcionada pela política monetária menos restritiva que 

no ano anterior, proporcionou um pequeno aumento do mesmo, que cresceu à taxa de 1,23%, 

segundo a série encadeada de Heston [2009]. Esse crescimento foi puxado pelo bom resultado da 

indústria, que teve aumento de 5%, enquanto que a agricultura cresceu apenas 1,3%. 

 Durante 1965, com os efeitos do PAEG melhor estabelecidos, podem-se notar com mais 

clareza os mesmos. Nesse ano, a inflação começa a declinar, tendo acontecido desaceleração no 

crescimento dos preços agrícolas no primeiro trimestre e, no segundo, dos preços industriais. 

Segundo Lara Resende [1982], a direção da causalidade entre as políticas do PAEG e os efeitos na 

economia foi a seguinte: o aperto monetário de 1963 paralisou a atividade industrial, que entrou em 

recessão no mesmo ano. Enquanto isso, os preços se aceleraram. A maior liquidez relativa, 

observada no ano seguinte, 1964, promoveu a já mencionada recuperação da atividade industrial, 

mantendo, entretanto, a escalada dos preços. Em 1965, fazem-se sentir os efeitos da política fiscal 

restritiva, com o aumento dos impostos e a redução de despesas, essa realizada desde 1961. Junto 

com o aperto de crédito do último trimestre do ano, faz com que a atividade industrial tenha uma 

forte queda. A agricultura tem um ano excepcionalmente bom, com crescimento de 13,8% em 

relação à safra de 1964. Por isso, no primeiro trimestre os preços andam em descompasso, os 

agrícolas subindo em 50% anualizados, enquanto os industriais crescem à taxa de 86%, também 

anualizados. No segundo trimestre, começa a valer a política salarial do PAEG, o que freia a 

aceleração dos preços industriais, que crescem, nesse trimestre à taxa anualizada de 69%. 

 Os preços continuam a se desacelerar durante o resto do ano de 1965, tanto os industriais 

quanto os agrícolas. A oferta de moeda, por sua vez, expande-se aceleradamente. Essa, junto com a 

facilidade de crédito em 1965 determina um ótimo ano para a produção industrial, que cresce à taxa 



 

13 

 

de 11,7% em 1966 em relação ao ano anterior. A agricultura, entretanto, apresenta um pior 

desempenho e cresce à taxa de 3,2% apenas. Os preços agrícolas e industriais continuam a subir, 

mas a contínua queda dos salários contribui para a redução da inflação que passa de 56,8% para 

38%. A redução é significativa, mas bastante reduzida em relação ao ano de 1965, quando a inflação 

havia caído de 86% para 56,8%. 

 A política monetária tem, em 1966 um ponto de inflexão. O governo passa, a partir daí a 

controlar mais severamente a oferta de moeda, o que fica bem explicitado no seguinte trecho de 

Lara Resende [1982]: 

 

“Como que assustado com a perda do controle monetário em 1965, o governo 

inicia em 1966 a primeira verdadeira experiência com a ortodoxia monetarista. O 

déficit do Tesouro foi reduzido a 1,1% do PIB, quase um quarto da proporção 

observada em 1963. Tal resultado foi obtido tanto através da elevação de impostos 

quanto do corte nas despesas. O financiamento do déficit foi feito através da 

colocação de títulos junto ao público e pelo levantamento de empréstimos 

externos. O AID concedeu um empréstimo ao Tesouro no valor de Cr$170,7 

milhões, o que representava 29% do déficit. Pela primeira vez, o déficit da União 

foi financiado sem recurso à emissão. O rígido controle às fontes de emissão 

manteve a taxa de crescimento da moeda em 35,4%” (p.32) 

 

 Apesar do arrocho monetário, o crédito é menos restringido e, segundo ainda Lara Resende 

[1982], isso propicia o crescimento da indústria, que tem uma variação positiva na produção até o 

último trimestre de 1966, quando entra em recessão. 

 Em 1967, Costa e Silva substitui Castelo Branco na presidência e troca o ministério. Delfim 

Netto substitui Campos na Fazenda e a política econômica do governo sofre uma guinada para a 

heterodoxia. Delfim declara publicamente ser tolerável uma inflação de 15% ao ano e prioriza o 

crescimento econômico, que começa a superar a inflação ainda em 1967. Os gastos do governo são 

expandidos e a política monetária é flexibilizada, com expansões monetárias e de crédito acima das 

taxas de inflação. É o fim não-oficial do PAEG e da experiência de ortodoxia monetária associada a 

ele. 

  

 

4. Conseqüências de Longo Prazo 
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 Além das alterações imediatas, principalmente nos salários, na inflação e no crescimento do 

Produto, o PAEG também teve conseqüências duradouras para a economia brasileira. Por um lado a 

„reforma geral‟ que promoveu na estrutura econômica do país propiciou uma melhora no período 

subseqüente. Por outro, os enormes custos sociais em que incorreu, deixaram marcas que 

perduraram para além da duração do programa. Abaixo, duas das principais conseqüências do 

programa no longo prazo. 

 

4.1. Equidade 

 

 Uma das maiores críticas que se fazem ao PAEG, e aos governos militares como um todo é o 

fato de a desigualdade social ter aumentado no período.  Como pode-se ver no seguinte trecho, 

extraído de Baer [2002], a distância entre os „dois Brasis‟ aumentou muito durante os governos 

militares, com os aumentos de renda e o crescimento econômico concentrado nas mãos de poucos: 

 

[...], a participação na receita nacional de 40% dos que pertencem aos grupos de 

renda mais baixa caiu de 11,2% em 1960 para 9% em 1970; a dos seguintes 40% 

caiu de 34,4% para 27,8%, enquanto os 5% pertencentes aos grupos de renda 

mais alta aumentaram sua fatia de 27,4% para 36,3%. Há também evidências 

consideráveis de que o salário real tenha primeiro declinado na segunda metade 

da década de 1960, para então subir a uma taxa significativamente menor que a 

dos aumentos de produtividade. (p.99) 

 

 Como se pode perceber pelo trecho, é patente o aumento da desigualdade social durante o 

período. A política salarial do PAEG, que reajustava os salários reais segundo a média do período 

anterior e não o pico, em um ambiente de aceleração inflacionária, prejudicou o trabalhador, já que, 

como visto, a previsão da inflação foi consistentemente inferior àquela observada na prática. 

 Os defensores do regime advogam que o aumento da desigualdade ocorreu em virtude do 

crescimento econômico, que privilegiou a mão-de-obra qualificada, mais escassa no país. Esses 

defensores, dizem ser necessária uma melhora qualitativa na educação, para que maiores parcelas 

da população possam se beneficiar desse crescimento, além da diminuição da escassez relativa da 

mão-de-obra de alta qualificação em relação à desqualificada.  

 Já os críticos, por sua vez, encaram essa analise como incompleta, ou às vezes, viesada. 

Porque para eles, a escassez de educação é causadora apenas em parte do abismo social, sendo 

muito mais importantes, no período as políticas salariais impostas pelo governo. Segundo Baer 

[2002] “Há evidências significativas de que os salários mínimos reais e a média de salários 
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praticados na indústria declinaram durante os anos de estabilização.” 
12

 

 

 

4.2 O “Milagre” 

 

 Outra possível conseqüência, dessa vez positiva, da reestruturação econômica promovida 

pelo PAEG, foi o chamado “Milagre” econômico do final dos anos 1960 e início dos anos 1970. 

Nesse período, a economia brasileira apresentou altas taxas de crescimento, tendo o PIB brasileiro 

crescido a taxas de 11,1% a.a. durante 1968-1973. Além do crescimento, também apresentaram-se, 

no “Milagre”, baixas taxas de inflação, com a inflação medida pelo IGP tendo caído de 25,5% para 

15,6% durante o período.
13

 

 Em Velloso, Villela e Giambiagi [2008], os autores constroem regressões de dados em painel 

com agrupamentos de seis anos, para os períodos 1962-1967 e 1968-1973 e à partir daí estudam os 

determinantes do crescimento econômico observado no último período, aquele do “milagre”. Nesse 

estudo, os autores chegam à conclusão de que o PAEG, e as reformas estruturais que promoveu na 

economia foram grandemente responsáveis pelo crescimento observado. Nas palavras dos autores: 

 

“Esses resultados, combinados com os obtidos para o painel de seis anos, 

são consistentes com a hipótese de que no período 1964-1967 se "plantou muito 

para colher pouco", em razão da necessidade de se corrigir os desequilíbrios 

macroeconômicos e os entraves institucionais herdados do Governo João Goulart. 

Por outro lado, a política de estabilização e as reformas do PAEG criaram as 

condições para a aceleração do crescimento em 1968-1973. 

Nossos resultados têm pelo menos duas implicações importantes. A primeira 

é que a combinação dos resultados dos painéis de crescimento de seis e dez anos 

conduz a uma interpretação do "milagre" econômico brasileiro bastante distinta 

da que decorre dos estudos de aceleração de crescimento de Rodrik e 

Subramanian (2004) e Hausmann et alii (2005). Em particular, os resultados 

indicam que o episódio de aceleração do crescimento associado ao "milagre" 

decorreu em grande medida do efeito defasado das reformas associadas ao 

PAEG.”(p.242) 

  

                                                 
12 BAER, W. Economia brasileira. 2 ed. São Paulo: Nobel, 2002. 
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 VELOSO, Fernando A.; VILLELA, André; GIAMBIAGI, Fabio. Determinantes do “milagre” econômico brasileiro 

(1968-1973): uma análise empírica. In: Revista Brasileira de Economia. Rio de Janeiro, 2008. 
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5. Conclusão 

 

 Como pode ser visto durante o início do presente trabalho, o governo Castelo Branco 

encontrou o país numa situação de grandes instabilidades institucional e econômica, as quais foram, 

inclusive, causa para o golpe que o empossou. Em relação à instabilidade econômica o governo, por 

meio de seus ministros Campos e Bulhões, tratou de organizar um programa específico para saná-

las o PAEG. 

 O Programa centrou-se num tripé de ação. Em primeiro lugar buscava-se através da Política 

Fiscal, reduzir os déficits do governo, tanto pelo aumento dos impostos como pela redução dos 

gastos públicos. Em seguida vinha a Política Monetária, que, através do recém criado Banco Central 

buscava reduzir a expansão monetária desenfreada que estava impulsionando a inflação. Por último, 

mas não menos importante, estava a nova Política Salarial, que indexava os salários com base nas 

expectativas de inflação do governo e os ajustava com base no salário real médio do período 

anterior. 

 A Política Fiscal, a mais bem sucedida, teve o grande mérito de conter a expansão 

irresponsável dos gastos do governo, que vinham já de algum tempo. Além disso, em 1966 tratou de 

mudar a forma de financiamento da dívida pública, baseando a na emissão de títulos e na obtenção 

de empréstimos internacionais. A Política Fiscal logrou, durante o período em que durou o governo 

Castelo Branco, reduzir o déficit público de 4,2% do PIB em 1963 para 1,1% do PIB em 1966. 

Além disso, segundo Cysne [1994], houve “a melhoria do sistema fiscal, com a ampliação do 

sistema de incentivos, com a eliminação de tributos destituídos de funcionalidade, como o do selo, 

com a progressiva eliminação dos tributos sobre lucros ilusórios, com a correção monetária dos 

débitos fiscais em atraso, e com a substituição do antigo imposto de vendas e consignações, 

incidente em cascata, pelo imposto sobre e circulação de mercadorias, incidente sobre o valor 

adicionado.” 
14

  

 A Política Monetária, diferentemente da fiscal, não foi levada com severidade desde o início. 

Isso ocorreu em virtude da intenção do governo de não prejudicar completamente o crescimento 

econômico para combater a inflação. A partir de 1966, entretanto, houve uma mudança e a poítica 

monetária tornou-se mais restritiva, com a expansão monetária daquele ano sendo de apenas 34,5, 

enquanto os preços subiam à taxa de 50%. 

                                                 
14

 CYSNE, Rubens Penha. (1994), A Economia Brasileira no Período Militar, in G. A. D. Soares e M. C. D'Araújo 

(orgs.), 21 Anos de Regime Militar: Balanços e Perspectivas. Rio de Janeiro, Fundação Getulio Vargas Editora.  
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 A Política Salarial, importante para a contenção da inflação, foi, como visto na seção 4, a 

mais criticada do Programa. Isso porque, como efeito colateral, a política reduziu os salários dos 

trabalhadores e contribuiu para o aumento da desigualdade social no Brasil. 

 Como um todo, o PAEG foi, na verdade um programa de sucesso. Apesar de não cumprir as 

metas estabelecidas de redução da inflação, o Programa reduziu o ritmo inflacionário de 80% a 90% 

nos anos de 1963 e 1964 para cerca de 25% em 1967. Isso, sem que nenhum ano do período fosse 

de recessão, com crescimento do PIB a taxas de 1,29% em 1964, 4,40% em 1965, 0,84% em 1966 e 

3,43% em 1967
15

. Além disso, como visto na subseção 4.2, o programa, com sua estabilização da 

economia, foi um dos grandes responsáveis pelo crescimento econômico do período subseqüente. 

 A questão que fica, e para a qual ainda não há consenso entre os historiadores econômicos é 

de saber se havia alternativa ao PAEG. O programa estabilizou a economia brasileira e foi vital para 

os períodos de pujança posteriores. Os seus custos, entretanto, talvez tenham sido demasiado altos 

para a sociedade. 
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