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Processo de Substituição de Importações

QUESTÃO 04 - 2005
• Sobre a economia no Governo Kubitschek, é correto afirmar que:
0) A condução da política econômica representou uma mudança
em relação aos períodos anteriores na medida em que fez uma
opção por uma estratégia desenvolvimentista desde o início.
Verdadeiro:
▪ tal estratégia “desenvolvimentista”, inclusive, já estava delineada
em documento de campanha datado de 1955, intitulado Diretrizes
Gerais do Plano Nacional de desenvolvimento.
▪ O governo Dutra começa com o contingenciamento de importações
e uma política monetária contracionista.

1) A substituição de importações foi mais intensa nos setores de
bens de capital e de bens de consumo duráveis.
Verdadeiro

2) A política cambial manteve o chamado “confisco cambial”,
promovendo a transferência de renda do setor exportador para o
setor industrial.
Verdadeiro:
▪ O “confisco” consistia em o governo pagar aos exportadores um valor
menor por suas divisas para depois vendê-las a um preço mais
elevado aos importadores. Na prática, isso já ocorria desde 1946
quando a taxa para os exportadores era a oficial, inferior a do
mercado livre.
▪ A Instrução 70 da SUMOC (1953) condicionava as importações aos
interesses industriais, mediante o leilão de divisas com câmbio
diferenciado conforme a essencialidade da importação, favorecendo
ainda mais às indústrias substitutivas de importações. (TABELA)
Exemplo:
▪ Suponha uma taxa de câmbio igual a 1 para os exportadores. Logo, 1
cruzeiro compra um dólar.
▪ Se a taxa do mercado livre, para os importadores, for igual a 2, o governo
estará comprando US$ 100 ao preço de 100 cruzeiros e vendendo para os
importadores os mesmos US$ 100 a 200 cruzeiros.

▪ A tabela a seguir contemplas as taxas de câmbio em 1953 (a partir de
outubro) e 1954.
Taxas Médias de Câmbio sob o Regime da Instrução 70 (CR$/US$)
1953*
1954
Taxa Oficial
18.82
18.82
Taxa do Mercado Livre
43.32
62.18
Leilões de Importação
Categoria I
32.77
39.55
Categoria II
38.18
44.63
Categoria III
44.21
57.72
Categoria IV
52.13
56.70
Categoria V
78.90
108.74
Taxas de Exportação **
Café
23.36
Demais Produtos
28.36
* outubro-dezembro, exceto merca dos ofi ci a l e l i vre
** de 9-10-1953 a 18-8-1954
Fonte: Roberto Simonsen

3) O fato de o Plano de Metas ter estabelecido metas para a
agricultura permitiu que este setor apresentasse taxas de
crescimento similares às da indústria.
Falso: entre 1956 e 1960 o PIB agropecuário cresceu, em média, cerca
de 3,7% a.a. , contra um crescimento, em média, de mais de 10% a.a.
da indústria de transformação.

4) O Programa de Estabilização Monetária de 1958, ao
implementar o controle da expansão monetária, marcou uma
mudança de rumos da política econômica até o final do governo JK.
Falso: o PEM, com suas medidas de contenção de demanda, foi
abandonado
justamente
por
ameaçar
a
estratégia
“desenvolvimentista” do Plano de Metas.

QUESTÃO 05 - 2006
• A Instrução 70 da SUMOC, de 9 de outubro de 1953, introduziu
importantes mudanças no sistema cambial brasileiro. Esta
Instrução:
0) restabeleceu o monopólio cambial do Banco do Brasil;
Verdadeiro: todas as operações cambiais eram realizadas pelo BB no
sistema de leilões.

1) introduziu o controle quantitativo das importações;
Falso: os controles quantitativos foram introduzidos em 1947 e
abolidos pela Instrução 70, sendo substituídos pelo sistema de leilões
de câmbio.

2) instituiu o regime de leilões de câmbio;
Verdadeiro

3) criou uma expressiva fonte de recursos para o Estado por meio
do saldo de ágios e bonificações;
Verdadeiro: tais recursos chegaram a representar 12% da receita total
da União em 1956.

4) permitiu às empresas sediadas no País importar máquinas e
equipamentos sem cobertura cambial.
Falso: isto aconteceu através da Instrução 113 da SUMOC, baixada em
janeiro de 1955, durante o governo Café Filho.

QUESTÃO 06 - 2006
• Sobre a política desenvolvimentista implementada no Governo
Kubitschek, consubstanciada no Plano de Metas, são corretas as
afirmativas:
0) o crescimento industrial foi financiado exclusivamente por
recursos externos e poupanças privadas domésticas;
Falso: além de recursos externos, os investimentos foram financiados
com recursos do orçamento da União, BNDE e emissão monetária.

1) a maioria das metas alcançou alto grau de realização, tendo
malogrado as metas relativas ao carvão e às ferrovias;
Verdadeiro: além dessas, as metas para alimentação e educação
também não foram cumpridas.
Principais metas: energia, transportes e indústria de base.

2) entre os motivos que explicam as elevadas taxas de crescimento
da agricultura no período destacam-se as políticas de fomento ao
setor agrícola;
Falso: a importância do setor agrícola no Plano de Metas foi marginal.

3) os desequilíbrios regionais e sociais aprofundaram-se em
decorrência da implementação do Plano de Metas;
Verdadeiro:
▪ Os investimentos se concentraram, majoritariamente, nas regiões
mais ricas e industrializadas do país (sul e sudeste).
▪ Como vimos, o PSI era concentrador de renda. Entretanto, não
existem estatísticas referentes a distribuição de renda para o
período.

4) a aceitação do programa de Estabilização Monetária (PEM) de
1958 pelo FMI viabilizou a entrada de vultosos empréstimos
externos para o financiamento de obras de infraestrutura.
Falso: o PEM foi abandonado e, grande parte dos investimentos foi
realizada com recursos nacionais (principalmente após o “fracasso” do
que estava previsto pela CMBEU – 1950 (Dutra) – 1951 (Vargas) ).

QUESTÃO 05 - 2007
• É correto afirmar que a Instrução 113 da Superintendência de
Moeda e Crédito (SUMOC)
0) favoreceu o investimento externo direto ao permitir a
importação de máquinas e equipamentos sem cobertura cambial.
Verdadeiro. Além disso, existia um subsídio baseado no câmbio.
O Subsídio: suponha a importação de máquinas no valor de US$ 100, com E = 1.
▪ Lançamento no BP
▪ Importações
- US$ 100
▪ Investimento Direto US$ 100 (Atividades Financeiras)
Licença de importação no valor de Cr 100 com E = 0,50 - aquisição de US$ 200

1) foi proposta pelo Governo Juscelino Kubitschek, tendo sido
fundamental para o Plano de Metas.
Falso: foi fundamental para o sucesso do Plano de Metas, mas foi
baixada em janeiro de 1955, durante o governo Café Filho.

2) inaugurou a política de leilões de reservas cambiais, segundo
cinco categorias de importações definidas pelo grau de
essencialidade.
Falso: isto ocorreu através da instrução 70 da SUMOC.

3) instituiu o regime de licenças prévias de importação.
Falso

QUESTÃO 06 - 2007
• O Plano de Metas do Governo Kubitschek foi um dos pontos altos
do processo de substituição de importações, tendo ensejado a
constituição de uma estrutura industrial mais complexa e
integrada que aquela até então vigente. As seguintes medidas
foram adotadas pelo Plano de Metas:
0) criação do Ministério do Planejamento, essencial para a
coordenação do Plano, com Celso Furtado à frente;
Falso: o Ministério do Planejamento foi criado em 1962, no Governo
João Goulart.

1) direcionamento dos financiamentos do BNDE exclusivamente ao
setor privado;
Falso: o BNDE também emprestou recursos para empresas do governo
(setores elétrico, siderúrgico, transportes,...)

2) utilização do sistema de mérito na administração pública
segundo proposta da Comissão de Estudos e Planejamento
Administrativos;
Falso: JK esteve diante de duas alternativas para colocar em prática o
Plano de Metas: (i) uma reforma administrativa global (proposta do
CEPA); (ii) a criação de uma administração paralela (por meio dos
grupos executivos). A segunda alternativa foi implementada.

3) criação dos “grupos executivos”, que, de forma decisiva,
subsidiaram as decisões do Conselho de Desenvolvimento
Econômico;
Verdadeiro

4) reforma cambial, que teve por objetivos a desvalorização da taxa
de câmbio e a unificação do mercado cambial.
Falso: somente no Governo Jânio Quadros, em 1961, haveria a
tentativa de unificar o câmbio e promover uma desvalorização do
cruzeiro.

QUESTÃO 04 - 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:
0) a Instrução 113 da SUMOC, que autorizou a emissão de licenças
para importação de máquinas e equipamentos sem cobertura
cambial;
Falso: a Instrução 113 da SUMOC é de janeiro de 1955. Portanto, do
Governo Café Filho.

1) a reforma tributária, que instituiu a cobrança de impostos sobre
valor adicionado;
Falso: a reforma tributária de 1964 (PAEG) criou o IPI e o ICM,
impostos sobre o valor adicionado.

2) a Instrução 70 da SUMOC, que instituiu o regime de taxas
múltiplas de câmbio;
Falso: a Instrução 70 da SUMOC (1953) instituía os leilões de câmbio
em 5 categorias. Já as taxas múltiplas de câmbio (oficial, livre e livre
especial) existiam desde a década de 30.

3) a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
(BNDE) e da Petróleo Brasileiro S. A. (PETROBRÁS);
Verdadeiro: respectivamente em 1952 e 1953.

3) o Plano SALTE, que previa investimentos públicos nos setores de
saúde, alimentação, transporte e energia.
Falso: plano lançado durante o Governo Dutra, que vigorou durante o
Governo Vargas (1947 – 1951). Financiamento com empréstimos
externos (CMBEU, Eximbank e BIRD) e recursos Federais. Apesar de
ser considerado um fracasso, obras importantes foram realizadas:
Hospital dos Servidores, Rio-Bahia, Rio-SP,...

QUESTÃO 3 - 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:
0) 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;
Falso: o BB dividia esse papel com a SUMOC.

1) Eugênio Gudin foi um dos mais ferrenhos críticos do
desenvolvimentismo e chegou a ser ministro da Fazenda;
Verdadeiro: Gudin foi um economista ortodoxo, tido como muitos
como principal expoente do pensamento liberal no país, e foi Ministro
da Fazenda durante oito meses no Governo Café Filho.

2) o crescimento industrial não se restringiu ao setor de bens de
consumo não-duráveis e as taxas de crescimento da agricultura
foram, em média, inferiores às da indústria;
Verdadeiro: durante o período também tivemos forte expansão da
produção de duráveis, bens de capital e bens intermediários. Além
disso, as taxas de crescimento do setor agrícola foram inferiores às
verificadas na indústria.

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;
Falso:
▪ Não existem dados sobre o índice de Gini para o período.
▪ O aumento da concentração de renda aumenta o 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.
Falso: conforme avançava a industrialização substitutiva de
importações, a pauta de importações se concentrava em bens de
capital, insumos industriais e combustíveis, com a redução da
participação dos bens de consumo.

QUESTÃO 4 - 2009
• Pode-se associar ao segundo governo Vargas (1951-1954):
0) as dificuldades associadas à escassez de reservas internacionais
conversíveis e a introdução do sistema de leilões de câmbio;
Verdadeiro: período de escassez de reservas e introdução da Instrução
70 da SUMOC (outubro de 1953).

1) a criação da empresa siderúrgica de Volta Redonda e da
Petrobrás;
Falso: a CSN foi criada em 1941.

2) a formação da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos e a criação
da Sudene;
Falso: a CMBEU foi lançada em dezembro de 50 (antes da posse de
Vargas) e a SUDENE foi criada em dezembro de 1959 (JK).

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;
Verdadeiro

4) a substituição do sistema de licenciamento às importações,
segundo critério de essencialidade dos bens, por outro que, dentre
outras consequências, representou aumento das receitas
governamentais.
Verdadeiro: Instrução 70 da SUMOC.

QUESTÃO 05 - 2010
• Sobre o Plano de Metas e a política econômica do Governo
Juscelino Kubitscheck pode-se afirmar:
0) O setor agrícola foi objeto de atenção especial, cujo objetivo era
compatibilizá-lo com o desenvolvimento de outros setores da
economia, especialmente a indústria;
Falso: o setor agrícola mereceu pouca atenção dentro do Plano de
Metas, com o grupo “alimentação” (metas 13 a 18) tratando,
fundamentalmente, da infraestrutura agrícola (construção de
armazéns, produção de tratores e fertilizantes etc.). A única meta de
ampliação da produção agrícola foi a de trigo (meta 13). Os resultados
foram frustrantes, pois a produção ficou muito aquém da meta (1,5
milhão de toneladas).

Lembre-se que, no Plano de Metas, existiam 31 metas em 5 setores:
energia, transporte, indústria de base, alimentação e educação.

1) A política cambial facilitou o investimento industrial, ao
introduzir o sistema de licenças prévias de importação que
favoreceu importações essenciais;
Falso: o sistema de licenças prévias para a importação foi abolido em
1953, dando lugar aos leilões cambiais (Instrução 70). Tal sistema foi
mantido durante o Governo JK.

2) O Plano de Metas, em sua implementação, beneficiou-se de
instituições criadas no segundo Governo de Vargas (1951-1954),
como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico;
Verdadeiro

3) A contração do gasto público nos primeiros anos do Governo JK
foi fator importante para viabilizar a realização de investimentos
públicos na segunda metade do mesmo;
Falso: a política fiscal, assim como a política monetária, foi
expansionista durante o período.

4) O capital estrangeiro recebeu tratamento preferencial e
ampliou-se a participação do setor público na formação de capital.
Verdadeiro:
▪ Instrução 113 da SUMOC.
▪ Reserva de Mercado.
▪ Condições favoráveis para a remessa de lucros.

QUESTÃO 05 - 2011
• No que concerne ao Plano de Metas do Governo Kubitschek
(1956-1960) e à industrialização brasileira no período, pode-se
afirmar o seguinte:
0) A Instrução 113 da SUMOC foi um instrumento decisivo para
atrair investimentos estrangeiros diretos e estimular o crédito
externo para importação de máquinas, embora tenha sido
promulgada no governo anterior.
Verdadeiro

1) Além de estipular as metas de investimento, o Estado assumiu
papel central na construção da infraestrutura e na produção direta
de insumos, respondendo por mais de um terço do total da
formação bruta de capital fixo.
Verdadeiro: principalmente em siderurgia, elétrica e construção de
estradas.

2) A liderança do crescimento no período coube às atividades
produtoras de insumos intermediários.
Falso: bens de consumo duráveis e bens de capital.

3) No que se relaciona à agricultura, foi implantada a produção
doméstica de máquinas e implementos agrícolas.
Verdadeiro: no que tange a produção de tratores agrícolas.

4) Houve um elevado grau de complementaridade dos
investimentos nos grandes projetos, permitindo a adequação
entre, de um lado, a produção de bens de capital e insumos
básicos e, de outro, a produção de bens de consumo duráveis.
Verdadeiro: essa era a ideia central do Plano de Metas.

QUESTÃO 05 - 2013
• A industrialização nos anos 1950 teve as seguintes características
e impactos na economia brasileira:
0) Redução das migrações entre as regiões.
Falso: a concentração de investimentos nas regiões sudeste e sul e a
construção de novas estradas (Rio-Bahia e Belém-Brasília)
contribuíram para o aumento dos fluxos migratórios.

1) Expansão da produção de bens de capital a uma taxa maior do
que a produção de bens intermediários, durante o Plano de Metas.
Verdadeiro: entre 1955 e 1962 a produção de bens de capital
cresceu a uma média anual de 26,4%. No mesmo período a
produção de bens intermediários aumentou 12,1% a.a.

2) Convergência nas taxas de crescimento dos setores urbano e
agrícola.
Falso

3) Redução da participação do investimento do setor público no
total da formação bruta de capital fixo durante o Plano de Metas
(em relação ao Governo Vargas), apesar do aumento da
participação na geração de energia elétrica.
Falso: a participação do Governo na FBKF aumentou de 25,6% no
quadriênio (1953-1956) para 37,1% nos quatro anos do Plano de
Metas

4) Redução dos desequilíbrios regionais.
Falso

O início da Década de 60 e o Plano Trienal

QUESTÃO 06 - 2010

• A propósito da desaceleração da economia brasileira na primeira
metade dos anos 1960, é correto afirmar que:
0) A resistência do Congresso Nacional foi fator importante para
inviabilizar a realização das reformas estruturais propostas pelo
Governo João Goulart para combater a crise;
Verdadeiro: dificuldades para formar uma maioria no Congresso.
O Parlamentarismo: instituído em 2 de setembro de 1961, vigorou até o dia 6 de janeiro de
1963. Foi encerrado através de um plebiscito, com o voto de mais de 80% dos eleitores.
Foram três gabinetes e nenhuma realização política ou econômica digna de nota.

1) A política econômica anticíclica do Plano Trienal, proposto no
período parlamentarista do Governo João Goulart, atenuou a
desaceleração do ritmo de crescimento do PIB, mas foi incapaz de
reverter o descenso cíclico;
Falso: não podemos falar em política “anticíclica” no Plano Trienal,
mas sim numa tentativa de conciliar a estabilização gradual da
inflação com o crescimento econômico e as chamadas “reformas de
base”. Foi proposto ainda durante o regime parlamentarista e
contribuiu para a desaceleração do nível de atividade econômica.

2) Como a lei de correção monetária protegia o valor real dos ativos
financeiros, a aceleração inflacionária não contribuiu para a
redução verificada da expansão do crédito privado;
Falso: a correção monetária foi instituída durante o PAEG.

3) A redução da taxa de crescimento dos investimentos privados
deveu-se, em parte, à capacidade ociosa gerada pelos projetos
industriais do Plano de Metas;
Verdadeiro: em parte sim.

4) A desvalorização cambial implementada pelo Governo Jânio
Quadros permitiu que as exportações dobrassem de valor no
triênio seguinte, compensando em parte a retração relativa da
demanda interna.
Falso: as exportações permaneceram estagnadas no período 19621964 (em torno de US$ 1,4 bi).

QUESTÃO 06 - 2011

▪ Nos primeiros anos da década de 1960, a taxa de crescimento da
economia brasileira passou por forte desaceleração, ao mesmo
tempo em que a inflação crescia. Sobre este período pode-se
afirmar:
0) A elevação da inflação ajuda a explicar a opção, por meio da
Instrução 204 da SUMOC, pela valorização cambial, de modo a conter
o custo dos bens importados.
Falso: a Instrução 204 (Governo Jânio Quadros) unificou as taxas de
câmbio e, na prática, desvalorizou o Cruzeiro.

1) O Plano Trienal, proposto no Governo Goulart, arrolava entre as
causas da inflação o excesso de demanda causada pelo déficit público.
Verdadeiro: mas na prática, o déficit público aumentou durante o período.
Inflação estrutural: a corrente estruturalista supunha que a inflação em países em vias de
desenvolvimento é essencialmente causada por pressões de custos, derivados de questões
estruturais como a agrícola e a de comércio internacional.
Inelasticidade da demanda dos alimentos: Demanda aumenta, Preços sobem e a oferta
aumenta pouco.

2) A interpretação estruturalista sobre a crise do período associa a
perda de dinamismo do crescimento à elevação da relação capitalproduto dos novos segmentos industriais internalizados no período
do Plano de Metas.
Verdadeiro: para Furtado e o pensamento estruturalista, o tipo de
industrialização que caracterizou o Brasil na década de 50 era
poupador de mão de obra e, com isso, não criou uma demanda por
manufaturados capaz de estabelecer um desenvolvimento
econômico sustentado.

3) A rejeição de Goulart em negociar com os Estados Unidos, já nos
primeiros meses de seu governo, contribuiu para acirrar os conflitos
com este país, fato que se intensificou com a desaprovação
brasileira, na OEA, ao bloqueio a Cuba.
Falso: não houve recusa em negociar. Goulart esteve nos EUA em
abril de 1962 para discutir assuntos referentes à dívida externa e ao
tratamento dado ao capital estrangeiro no Brasil. O Brasil, assim
como outros cinco Países da América Latina, se absteve de votar a
favor da suspensão de Cuba da OEA.

4) O fim do período parlamentarista de Goulart, com o retorno ao
presidencialismo em 1963, contribuiu para o abandono da política
de estabilização, proposta no Plano Trienal, na primeira fase do seu
governo.
Falso: lançado em dezembro de 1962 (parlamentarismo), o Plano
Trienal foi posto em prática no início de 1963 (presidencialismo).

QUESTÃO 08 - 2014
• O Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social:
0) propunha manter altas taxas de crescimento do PIB associadas a
medidas de combate à inflação.
Verdadeiro: o Plano Trienal previa medidas de contenção fiscal e
monetária para combater a inflação, anualizada em 100% ao final de
1962. Segundo os seus formuladores o PIB deveria crescer 7% a.a. no
período 1963-1965.

1) definia, em seu diagnóstico da economia brasileira, que a fase da
industrialização por substituição de importações já havia sido
ultrapassada.
Falso: o plano propunha metas gradualistas para queda da inflação e
metas de crescimento, prevendo, em uma segunda fase, reformas
estruturais que pretendiam aprofundar o processo de substituição
de importações.

2) estabelecia como uma de suas medidas a reforma agrária,
entendida como benéfica ao setor industrial, pois contribuiria para
elevar a demanda de consumo.
Verdadeiro

3) assentava-se no diagnóstico de que a inflação brasileira era
fundamentalmente estrutural, negligenciando o aumento do déficit
público do período como uma de suas causas.
Falso: excesso de demanda causado pelo crescimento do déficit
público.

4) o fim do período parlamentarista de Goulart, com o retorno ao
presidencialismo em 1963, contribuiu para o abandono da política
de estabilização proposta no Plano Trienal.
Falso: a vitória do presidencialismo, em janeiro de 1963, criava
condições políticas para a implementação do Plano Trienal,
anunciado semanas antes.

