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Capitulo 3: A economia brasileira no período de 1930 – 1945.    

A crise de 1930, iniciada nos Estados Unidos e que se repercutiu rapidamente na 

Europa, chegou ao Brasil com uma Crise no Balanço de Pagamentos. Esse foi um 

momento de ruptura ou transformação estrutural na Economia Brasileira. Desde esta 

data o modelo agroexportador é paulatinamente afastado e ocorre a industrialização.  

Teve como principais conseqüências: a) rápida queda na demanda por café; b) reversão 

dos fluxos de capital. Dada a política adotada pelo governo no Brasil a crise foi menor e 

mais rápida do que nos EUA.  

As políticas adotadas pelo governo foram: 

i) uma política de “manutenção da renda” através da defesa do café e estocagem 

e queima de café. Esta política, financiada em parte com crédito e emissão de 

moeda, sustentou a demanda agregada mantendo o emprego e a renda. Foi 

considerada uma típica política keynesiana antes de Keynes. 

ii)  deslocamento da demanda: o problema de balanço de pagamentos foi 

enfrentado com controles e desvalorização cambial. Os produtos importados 

se tornam mais caros e difíceis de serem adquiridas, essas dificuldades na 

importação provocaram o deslocamento da demanda dos produtos importados 

para os produtos nacionais. Juntamente com o deslocamento da demanda houve 

a queda de rentabilidade do setor cafeeiro o que fez com que o capital 

fluísse para outros setores da economia. Portanto, os setores domésticos 

(indústria) aumentaram sua importância frente aos exportadores 

(agricultura).  

 

Os anos 30 também foram marcados por importantes mudanças de ordem política.  A 

Revolução de 30 foi um movimento político-militar que derrubou o presidente 

Washington Luis e impediu a posse do novo presidente eleito Júlio Prestes.  O principal 

efeito da revolução foi à derrubada do grupo até então hegemônico no país, a 

oligarquia cafeeira paulista. A década de 30 foi marcada pela condução do governo, 

por parte de Getúlio Vargas, sobre um equilíbrio instável entre os grupos que o 

apoiavam. Os compromissos básicos sobre os quais se assentava Getúlio e os governos 
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da fase populista eram: a) Não alterar a situação política e fundiária do campo; b) trazer 

para a base de sustentação do governo as massas urbanas sem radicalização.   

PSI (Processo de Substituição de Importação) 

A forma assumida pela industrialização brasileira, pelo menos entre 1930 e 1960, foi a 

chamada industrialização substituidora de importações (PSI). O deslocamento do centro 

ocorre quando a determinação do nível de renda deixa de estar ligada a elementos como 

a demanda externa (base de uma economia agroexportadora) e passam a depender de 

elementos ligados ao mercado interno, como o consumo e o investimento doméstico, 

isto ocorre basicamente na década de 30.  

As Características do PSI  

É uma industrialização fechada, pois é voltada para dentro, visa o atendimento do 

mercado interno e depende de medidas que protegem a indústria nacional.  Em geral as 

medidas são: a) desvalorização cambial; b) controles cambiais; c) taxas múltiplas de 

cambio; d) tarifas aduaneiras. 

A seqüência lógica do PSI: i) início com um estrangulamento externo gerando escassez 

de divisas; ii) o governo tenta controlar a crise por meio de medidas que dificultam as 

importações e acabam por proteger a indústria nacional; iii) gera-se uma onda de 

investimentos nos setores substituidores de importação, aumentando a renda nacional e 

a demanda agregada; iv) novo estrangulamento externo em função do próprio 

crescimento da demanda (volta a i)  

Outras Características do PSI  

O motor do PSI é o estrangulamento externo que se faz por etapas, apesar de ao final se 

buscar uma indústria completa, a industrialização se faz por partes (rodadas). Quem 

ditava a seqüência era a pauta de importações dos setores objeto dos investimentos 

industriais.  

As dificuldades do PSI 

Podemos enumerar em as dificuldades do PSI: 
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i) tendência ao desequilíbrio externo por várias razões: a) a política cambial transferia 

renda da agricultura para a indústria (“confisco cambial”) e desestimulava as 

exportações agrícolas; b) indústria sem competitividade devido ao protecionismo; c) 

elevada demanda por importações devido ao investimento industrial e ao aumento da 

renda.  

ii) Aumento da participação do Estado. Ao Estado caberiam quatro funções principais: 

a) adequação do arcabouço institucional à indústria; b) geração de infra-estrutura básica 

c) fornecimento dos insumos básicos; d) captação e distribuição de poupança. O 

problema é que o estado não era capaz tinha capacidade de planejamento e recursos para 

os financiamentos crescentes. Como o Estado se financiava?  Além dos recursos 

tributários, também com: a) poupanças compulsórias, como recursos da recém criada 

Previdência Social; b) dos ganhos no mercado de câmbio (câmbio múltiplo); c) 

financiamento inflacionário (emissão de moeda); d) endividamento externo  

iii) aumento do grau de concentração de renda. O PSI era concentrador de renda em 

razão do: a) êxodo rural; b) investimento industrial capital intensivo; c) o desequilíbrio 

no mercado de trabalho: excesso de oferta para mão de obra pouco qualificada e baixos 

salários, o inverso ocorre no mercado de mão de obra qualificada; d) o protecionismo e 

a concentração industrial permitiam preços elevados e altas margens de lucro para as 

indústrias.  

iv) Escassez de fontes de financiamento devido a: a) quase inexistência do sistema 

financeiro, em decorrência principalmente da “Lei da Usura”; b) ausência de uma 

reforma tributária ampla apesar das mudanças ocorridas na economia brasileira.  

Classificação dos bens produzidos no PSI  

i) bens de consumo não duráveis – têxteis, calçados, alimentos  

ii) bens de consumo duráveis – eletrodomésticos, automóveis  

iii) bens intermediários – ferro, aço, cimento, petróleo, químicos  

iv) bens de capital – máquinas, equipamentos 

 

Comportamento das variáveis macros no período  



                                                                  Professor Gilmar Ferreira 

                                             Curso de Economia Brasileira - Teoria e Exercícios 

 

 

 

4 

 

Câmbio: A situação cambial piora no período – redução das receitas de exportações – 

fazendo o governo fechar a caixa de estabilização já em 1929. A interrupção do fluxo de 

capital no pais piorou ainda mais a situação. Em 1931 o governo foi obrigado a fazer 

outro funding loan (empréstimo consolidado) adotando em 1934 o esquema Osvaldo 

Aranha que condicionou o pagamento da divida aos superávits ao saldo da conta 

corrente do balanço de pagamentos. Nesse sentido com a redução do saldo em 

transações correntes o pagamento da divida foi suspensa no final da década.  

O Período da segunda Guerra 

O inicio da guerra em 39 provocou uma forte recessão nos 3 primeiros anos. Durante o 

Brasil reduziu fortemente as importações com simultâneo aumento das receitas das 

exportações que geraram saldos comerciais que por sua vez um aumentou a expansão 

monetária aumentando os preços. Para conter os preços o governo passou a administrar 

o preço de vários produtos. 

O cambio valorizou durante o período e para evitar especulações o governo fixou o 

cambio em 1944, depois da liberdade cambial restabelecida em 1939. A melhora da 

balança comercial permitiu ao pais retomar o pagamento da divida.  

Em 1945 foi criado a SUMOC (superintendência da moeda e do credito) com as 

atribuições de: a) fixar as taxas de juros, de redesconto e do compulsório; operar os 

títulos públicos; executar a política cambial e coordenar a execução da política 

orçamentária com a política monetária.  

                 Crise de 30 - Período de 1930 a 1945  

1. (ANPEC - 2008) Um dos objetivos da política econômica nos anos 1930 foi 

responder à crise provocada pela queda abrupta do preço do café no mercado 

internacional. A respeito da crise externa e das políticas adotadas em resposta a ela, é 

correto afirmar que 

Ⓞ a capacidade de importar do País declinou drasticamente a despeito do aumento do 

volume físico das exportações. 
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① a superação da crise foi facilitada pela política de contração de crédito praticada 

até1937, que reduziu preços e aumentou a competitividade internacional da indústria 

brasileira. 

② a recuperação foi prejudicada pelos superávits fiscais primários recorrentes do 

Governo Federal até 1937. 

③ apesar da redução do custo do serviço da dívida externa, o Brasil viu-se obrigado, no 

final da década, a suspender o pagamento de tais serviços, em virtude da redução do 

saldo da balança comercial. 

④ a despeito do quadro de crise, o Governo Vargas resistiu até o final da década a 

impor controles sobre o mercado de câmbio. 

2. (ANPEC – 2005) Sobre a economia brasileira no período compreendido pelas duas 

guerras mundiais, é correto afirmar que: 

Ⓞ A declaração de uma moratória temporária foi uma das medidas do governo para 

atenuar a crise de liquidez decorrente dos efeitos da Primeira Guerra Mundial. 

① A queda da arrecadação do imposto de importação durante a Primeira Guerra 

Mundial foi compensada, em parte, pelo aumento de arrecadação do imposto sobre o 

consumo.  

② O retorno ao padrão-ouro, proposto por Washington Luís em 1926, visava à 

implantação da conversibilidade plena, mas este objetivo foi frustrado pela crise de 

1929. 

③ Durante a Segunda Guerra Mundial a capacidade produtiva cresceu mais 

rapidamente que a produção. 

④ Durante a Segunda Guerra Mundial houve um aumento das reservas cambiais 

brasileiras. 
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3. (ANPEC – 2004) A crise mundial deflagrada em 1929 levou o governo brasileiro a 

implementar, durante os anos da grande depressão, uma política dirigida 

especificamente ao setor cafeeiro. Segundo Celso Furtado, 

Ⓞ essa política consistiu, essencialmente, na garantia de um preço mínimo de compra 

do café pelo governo e na destruição de parte da produção, como forma de impedir uma 

queda maior do preço do produto no mercado internacional; 

① essa política pode ser caracterizada como anticíclica, de fomento da renda nacional. 

② essa política, ao reduzir a renda do setor exportador, levou (por seu efeito 

multiplicador) ao aumento do desemprego nos demais setores da economia; 

③ o imposto de exportação e o empréstimo externo contraído pelo Governo de São 

Paulo em 1930 foram decisivos para o financiamento das compras de café; 

④ o mecanismo cambial não seria capaz, por si só, de constituir, naquele momento, um 

instrumento efetivo de defesa da economia cafeeira frente à crise. 

4. (ANPEC – 2004) Nos anos da 2a Guerra Mundial (1939/45) observaram-se os 

seguintes fenômenos na economia brasileira: 

Ⓞ a taxa de crescimento do produto industrial caiu em virtude da redução das 

exportações, o que implicou a acumulação de grandes saldos negativos na balança 

comercial; 

① os saldos negativos da balança comercial foram a principal causa da forte inflação 

ocorrida nesse período; 

② houve uma modificação na estrutura da receita tributária, tendo o imposto de renda 

substituído o imposto de importação, que se tornara ineficaz; 

③ foi negociado com o Eximbank-USA financiamento para a compra de equipamentos 

para a  primeira grande usina siderúrgica do país, a CSN; 

④ aumentou o ingresso de capitais estrangeiros privados no País. 
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5. (ANPEC – 2002) Examinando o desempenho da economia brasileira na década de 

1930 verifica-se que, no começo da década, a crise internacional e uma sucessão de 

enormes safras de café provocaram quedas de PIB real. Entretanto, depois de 1932 a 

economia brasileira passou a registrar um acentuado crescimento. Sobre esses eventos, 

pode-se afirmar que: 

Ⓞ A perda de dinamismo inicial deveu-se à política liberal de comércio externo, 

irresponsavelmente adotada pelo 'governo provisório' de Getúlio Vargas. 

① O crescimento após 1932 deveu-se à implementação de estratégia deliberada de 

substituição de importações, com a introdução de barreiras tarifárias protecionistas, de 

que resultou um surto de crescimento ancorado na produção para o mercado interno. 

② O crescimento após 1932 foi resultado involuntário de estratégia de maximização de 

saldo da balança comercial, visando ao pagamento da dívida externa.  

③ A tese de Celso Furtado, de que a política de compra de excedentes de café do início 

da década de 1930 constituiu-se em um programa keynesiano antes de Keynes tem sido 

rechaçada pelo argumento de que a defesa do café do período foi financiada por um 

imposto sobre as exportações, um vazamento do fluxo de renda. 

④ O crescimento da indústria após 1932 não se fez acompanhar da diversificação da 

estrutura produtiva. Houve reduzida expansão da produção de bens intermediários; em 

1939, a participação desses bens no valor da produção industrial era pequena. 

6. (ANPEC – 2001) No que se refere ao desempenho da economia brasileira e às 

políticas implementadas nos anos trinta, são válidas as afirmativas que se seguem: 

Ⓞ durante toda a década de trinta o Governo se absteve de qualquer interferência no 

mercado cambial; 

① a despeito de todas as dificuldades, o Governo foi capaz de honrar todos os seus 

compromissos relativos à dívida externa sem recorrer a novos empréstimos no Exterior; 
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② o produto industrial cresceu ao longo de toda a década apresentando taxas 

especialmente  altas no período 1933-1937, graças, em parte, à utilização da capacidade 

ociosa instalada em períodos anteriores; 

③ com a desativação da Caixa de Estabilização em meados de 1930, a expansão 

monetária deixou de se vincular ao desempenho do Balanço de Pagamentos; 

④ um aumento da demanda pela produção doméstica provocou um surto inflacionário 

sem precedentes. 

7. (ANPEC – 1997) O preço do café no comércio internacional caiu drasticamente à 

época da Grande Depressão, o que levou o Governo brasileiro a implementar uma 

política de defesa do setor cafeeiro. Em relação a esses fatos, pode-se afirmar que: 

(0) a proteção ao setor era desnecessária, já que a queda no valor externo da moeda 

brasileira no período foi proporcionalmente maior do que a redução do preço do café; 

(1) a intensidade de queda nos preços internacionais do café, no início dos anos trinta,  

relaciona-se à expansão da oferta brasileira do produto, nos anos vinte; 

(2) a política econômica então implementada pode ser vista, pelos seus resultados, como 

uma política anticíclica keynesiana;  

(3) a política de defesa dos cafeicultores foi totalmente financiada por emissão de papel-

moeda lastreada por empréstimos  externos; 

(4) a expansão da produção industrial nos anos trinta foi devida, em parte, a essa 

política de defesa do setor cafeeiro. 

 

Capitulo 4: A economia no período de 1946 – 55 

Pós-guerra 

O Brasil manteve a paridade cambial fixa em Cr$ 18,50 por dólar enquanto a inflação 

brasileira fora o dobro da norte-americana durante a guerra. Esta valorização do 

cruzeiro, associada à demanda de importações e ao forte crescimento econômico dos 
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últimos anos do Estado Novo, explica a elevação das importações, que logo se 

manifestou no balanço de pagamentos e na perda de reservas, principalmente de moedas 

conversíveis. Isso obrigou o governo, em julho de 1947, retornar aos controles cambiais 

e adotar o sistema de contingenciamento das importações, pelo qual concedia licenças 

prévias para importar de acordo com prioridades preestabelecidas. Mas a taxa de 

câmbio permaneceu fixa enquanto a inflação crescia (aproximadamente 15% ao ano); 

isso, entretanto, não causou imediato problema na balança comercial devido à 

recuperação dos preços do café, que em parte amenizaria as conseqüências. 

Não se pode dizer que Dutra tenha abandonado a prioridade pró-indústria de Vargas. 

Houve a continuidade e expansão de crédito ao setor; além disso, esta política cambial, 

em última instância, significava transferência de renda do setor exportador para o 

mercado interno, e principalmente para a indústria, pois barateava as importações de 

bens de capital e intermediários ao mesmo tempo em que restringia as de bem de 

consumo, pelo sistema de licenciamentos. 

Nesse período foi inaugurado o Plano Salte: Saúde, Alimentação, transporte e 

Energia. O plano foi de 49 a 54. Esse plano era uma reunião de programas 

elaborados separadamente por cada ministério, sem considerar a inter-relação e 

interdependência entre eles. A falta de coordenação agravou a sua execução.  

O Segundo Governo Vargas e o Nacionalismo 

O retorno de Vargas ao poder, em 1951, significou a reafirmação do projeto 

industrializante e desenvolvimentista que implementara já em seu primeiro governo. 

Logo que assumiu, Vargas estabeleceu um plano de cooperação com os Estados Unidos 

(CMBEU)  no qual técnicos dos dois países fariam um diagnóstico da economia 

brasileira; este resultou em 41 projetos setoriais de desenvolvimento, os quais 

contariam, para sua implementação, com capital norte-americano. Da equipe da 

Comissão Mista Brasil-EUA (CMBEU) participaram técnicos ligados à CEPAL, e o 

diagnóstico inspirava-se fortemente nas teses desta instituição, detectando pontos de 

estrangulamento e reafirmando a prioridade de inversões em infra-estrutura, como 

transporte e energia elétrica. Neste contexto, criou-se o Banco Nacional de 
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Desenvolvimento Econômico — BNDE, futuro BNDES, que se encarregaria da 

captação, gerenciamento e alocação de verbas provenientes dos programas de fomento. 

A eleição do republicano Eisenhower, em 1952, substituindo o democrata Truman, 

alteraria as relações do Brasil com os Estados Unidos, com este país passando a adotar 

uma política de linha dura com relação àqueles governos dúbios, nacionalistas ou com 

restrições ao capital estrangeiro, como era o caso do Brasil. Desta forma, dos 500 

milhões prometidos para financiar os projetos da Comissão Mista, apenas 63 milhões 

foram recebidos: além disso, o Banco Mundial só se propunha a financiar projetos 

específicos,  exatamente o oposto do pretendido pelo governo brasileiro, que preferia 

que coubesse a ele as decisões quanto à ordem para a execução dos projetos. 

A situação do balanço de pagamentos agravava-se, principalmente pela escassez de 

moedas conversíveis. O governo, em outubro de 1953, vê-se obrigado a abandonar o 

sistema de taxa cambial fixo. Pela Instrução 70 da SUMOC, embora a paridade de 

Cr$ 18,50 por 1 dólar continuasse referência, na prática houve uma desvalorização 

do cruzeiro adotando-se o sistema de taxas múltiplas de câmbio. Estas ocorreriam: 

a) nas exportações, que foram divididas em várias categorias, com sobretaxas 

visando estimular a diversificação, em detrimento do café; b) nas importações, as 

quais foram divididas em 5 faixas de acordo com a essencialidade, priorizando 

insumos agrícolas, farmacêuticos e para a indústria em geral, enquanto encareciam 

sobretudo os bens de consumo, duráveis ou não; c) nas operações financeiras e certas 

importações especiais, que passavam a ter taxas cambiais próprias. 

Na prática, a taxa efetiva de câmbio era estabelecida pela concorrência entre os 

importadores, por meio de leilões, nos quais a cada faixa ou categoria o governo 

estabelecia previamente um montante de divisas a ser destinado. Dessa forma, o 

governo na compra de divisas dos exportadores pagava a taxa oficial acrescido de uma 

sobretaxa ou bonificação; e, na venda aos importadores, recebia, além da taxa oficial, o 

ágio decorrente do leilão de câmbio. O resultado líquido entre bonificações pagas e 

ágios recebidos foi positivo para o governo — uma espécie de imposto sobre o 

comércio exterior, já que receita fiscal. 
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A situação econômica do país, entretanto, continuava a se agravar. O índice de preços 

ao consumidor do Rio de Janeiro mais que dobrava de 1950 a 1954 — 9,4% em 1950, 

12,1% em 1951, 17,3% em 1952, 14,3% em 1953 e 22,6% em 1954. Em 1953, a taxa de 

crescimento continuava alta — 4,7%, mas abaixo dos 7,3% de 1952, principalmente 

devido à taxa de 0,2% obtida na produção agrícola.  

Em janeiro de 1955 foi editada a Instrução 113 da SUMOC. Essa instrução 

isentava de cobertura cambial a importação de máquinas e equipamentos julgados 

de interesse para o desenvolvimento econômico do País por empresas estrangeiras 

associadas às nacionais. Essa instrução facilitou a importação de bens de capital 

para o País.  

1. (ANPEC – 2009) O período entre 1946 e 1964 é considerado como uma das 

experiências mais ricas de crescimento econômico com democracia da história 

brasileira. Nesse período: 

Ⓞ a política monetária, como a emissão de papel-moeda e a fixação da taxa de 

redesconto, era integralmente formulada e executada pelo Banco do Brasil, já que 

inexistia Banco Central no país; 

① Eugênio Gudin foi um dos mais ferrenhos críticos do desenvolvimentismo e chegou 

a ser ministro da Fazenda; 

③ a legislação trabalhista colaborou para a relativa melhoria na distribuição de renda do 

país, o que pode ser verificado pelo crescimento do índice de Gini; 

④ as políticas de substituição de importações implementadas implicaram modificações 

importantes na estrutura das importações, em especial provocaram a elevação da 

participação das importações de bens de consumo manufaturados. 

2. (ANPEC – 2009) Pode-se associar ao segundo governo Vargas (1951-1954): 

Ⓞ as dificuldades associadas à escassez de reservas internacionais conversíveis e a 

introdução do sistema de leilões de câmbio; 

① a criação da empresa siderúrgica de Volta Redonda e da Petrobrás; 
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② a formação da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos e a criação da Sudene; 

③ a defesa, por parte do ministro da Fazenda, Horácio Lafer, da “fórmula Campos 

Sales – Rodrigues Alves”, pela qual se deveria passar por uma fase de saneamento e 

estabilização para depois haver crescimento; 

④ a substituição do sistema de licenciamento às importações, segundo critério de 

essencialidade dos bens, por outro que, dentre outras conseqüências, representou 

aumento das receitas governamentais. 

3. (ANPEC – 2008) A respeito das políticas cambial e de comércio exterior do Governo 

Dutra nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que 

Ⓞ o câmbio foi mantido fixo, no nível do pré-guerra. 

① coerente com sua orientação liberal, o Governo Dutra não autorizou controles 

seletivos de importações. 

② atribuem-se os déficits da balança comercial, ao final da década de 1940, à queda dos 

preços internacionais do café. 

③ uma das conseqüências da política cambial foi a perda de competitividade das 

exportações de manufaturados. 

④ um dos objetivos da política cambial foi a contenção da inflação. 

4. (ANPEC – 2008) Várias medidas adotadas durante o segundo Governo Vargas (1951 

54) favoreceram o avanço da industrialização na segunda metade da década de 1950. 

Entre essas incluem-se: 

Ⓞ a Instrução 113 da SUMOC, que autorizou a emissão de licenças para importação de 

máquinas e equipamentos sem cobertura cambial; 

① a reforma tributária, que instituiu a cobrança de impostos sobre valor adicionado; 

③ a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) e da Petróleo 

Brasileiro S. A. (PETROBRÁS); 
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④ o Plano SALTE, que previa investimentos públicos nos setores de saúde, 

alimentação, transporte e energia. 

5. (ANPEC – 2007) É correto afirmar que a Instrução 113 da Superintendência de 

Moeda e Crédito (SUMOC) 

Ⓞ favoreceu o investimento externo direto ao permitir a importação de máquinas e 

equipamentos sem cobertura cambial. 

① foi proposta pelo Governo Juscelino Kubitschek, tendo sido fundamental para o 

Plano de Metas. 

② inaugurou a política de leilões de reservas cambiais, segundo cinco categorias de 

importações definidas pelo grau de essencialidade. 

③ facilitou a importação de máquinas e equipamentos não registrados como 

investimento externo direto, ao permitir o pagamento à vista ou a prazo pelo câmbio de 

custo. 

④ instituiu o regime de licenças prévias de importação. 

6. (ANPEC – 2006) A respeito da estratégia de industrialização por substituição de 

importações (ISI), típica do desenvolvimento da economia brasileira nas três décadas 

subseqüentes à Grande Depressão, é correto afirmar que: 

Ⓞ as políticas de controle do mercado de câmbio instituídas inicialmente para fazer 

frente ao desequilíbrio externo em meados de 1947 acabaram se tornando o principal 

instrumento de promoção do desenvolvimento industrial; 

① a estratégia da ISI voltou-se, nas décadas de 1930 e 1940, para o 

desenvolvimento da produção local de bens de capital e de bens de consumo duráveis; 

② não obstante tenha resultado em acentuada industrialização e em crescimento, a 

estratégia da ISI contribuiu para a acentuação de desequilíbrios setoriais e regionais da 

economia brasileira; 
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③ no Governo Dutra, o desenvolvimento industrial foi impulsionado pelo bem-

sucedido Plano SALTE; 

④ a estratégia da ISI apoiou-se em instrumentos de política econômica como 

reservas de mercado, subsídios e incentivos fiscais e financeiros à indústria nascente. 

7. (ANPEC – 2006) A Instrução 70 da SUMOC, de 9 de outubro de 1953, introduziu 

importantes mudanças no sistema cambial brasileiro. Esta Instrução:  

Ⓞ restabeleceu o monopólio cambial do Banco do Brasil; 

① introduziu o controle quantitativo das importações; 

② instituiu o regime de leilões de câmbio; 

③ criou uma expressiva fonte de recursos para o Estado por meio do saldo de ágios e 

bonificações; 

④ permitiu às empresas sediadas no País importar máquinas e equipamentos sem 

cobertura cambial. 

 

8. (ANPEC – 2004) O regime de taxas múltiplas de câmbio, instituído pela Instrução 

70, da SUMOC, em outubro de 1953 (2o Governo Vargas - 1951/54): 

Ⓞ representou uma adequação do regime cambial brasileiro às normas de Bretton 

Woods. 

① provocou, deliberadamente, uma desvalorização real na taxa média de câmbio 

praticada na economia brasileira. 

② encerrou a fase de liberdade cambial vigente desde o imediato pós-guerra. 

③ promoveu um ganho fiscal ao governo – o saldo de ágios e bonificações - 

parcialmente utilizado no programa de defesa do café. 
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④ racionou as divisas destinadas às importações consideradas não essenciais dando 

novo impulso à industrialização substitutiva. 

9. (ANPEC – 2004) Na segunda metade da década de 1950 ocorreram importantes 

transformações na estrutura produtiva do País. Os seguintes fatores contribuíram para as 

transformações no período em causa: 

Ⓞ as facilidades concedidas ao capital estrangeiro, de risco e de empréstimo, pela 

Instrução 113 da SUMOC; 

① o reforço da capacidade financeira das empresas industriais, resultante do 

crescimento dos salários reais abaixo do crescimento da produtividade; 

② a melhora na capacidade de importar provocada pela alta do preço do café no 

mercado internacional; 

③ a relativa estabilidade de preços decorrente da implementação do Programa de 

Estabilização Monetária (PEM), em 1958; 

④ a ação estatal, compreendendo o planejamento e a coordenação de grandes blocos de 

investimento, e a criação de infra-estrutura e de indústrias intermediárias. 

10. (ANPEC – 2003) O 2º Governo Vargas (1951-54) adotou uma série de medidas que 

acabaram favorecendo o avanço da industrialização na segunda metade dos anos 1950. 

Incluem-se entre essas:  

Ⓞ a mudança no sistema cambial, com a instituição do regime de taxas múltiplas de 

câmbio;  

① a criação do Grupo Misto CEPAL-BNDE, cujos estudos serviram de base para a 

elaboração do Plano de Metas; 

② a reforma tarifária, que estabeleceu impostos ad valorem sobre bens duráveis e não-

duráveis de consumo; 

③ a progressiva liberalização da legislação sobre fluxo de capitais externos privados; 
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④ a construção da primeira grande usina siderúrgica do país – a Cia. Siderúrgica 

Nacional –, pré-requisito para a instalação da indústria automotiva. 

11. (ANPEC – 2001) Nos anos posteriores ao final da Segunda Guerra, o Brasil passou 

de uma situação relativamente confortável no setor externo para uma crise aguda que 

obrigou a adoção de controles quantitativos. Entre os motivos dessa deterioração das 

contas externas podemos assinalar: 

Ⓞ a queda dos preços internacionais do café, ainda nosso principal produto de 

exportação; 

① o aumento das importações de bens de capital para reequipamento da indústria; 

② o aumento das importações de bens de consumo a despeito da desvalorização 

cambial ocorrida; 

③ a redução das exportações de manufaturados; 

④ o aumento do pagamento de juros associado ao crescimento do endividamento 

externo no período da Segunda Guerra. 

 

 

 

 

                          Gabarito capitulo 3  

1. Gabarito: VFFVF 

2. Gabarito: VVVFV 

3. Gabarito: VVFFV 

4. Gabarito: FFVVF 

5. Gabarito: FFVFV 

6. Gabarito: FFVVF 

7. Gabarito: ECCEC 
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                      Gabarito Capitulo 4 

 

1. Gabarito: FVFF (exclui o item 2) 

2. Gabarito: VFFVV 

3. Gabarito: VFFVV 

4. Gabarito: FFVF (Exclui o item 2) 

5. Gabarito: VFFVF 

6. Gabarito: VFVFV  

7. Gabarito: VFVVF 

8. Gabarito: FVFVV 

9. Gabarito: VVFFV 

10. Gabarito: VVFVF 

11. Gabarito: FVFVF 

 

 


