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Este volume, editado pela Agência
Nacional, destina-se a mostrar ao povo
brasileiro o que são as metas do Governo do Presidente Juscelino Kubitshek de Oliveira. Nesta oportunidade,
cumpre ressaltar que este é o primeiro
Governo que se propõe um programa
lê obras definidas, com o alto objetivo
patriótico de alterar a fisionomia ecowmica e social do país e de acelerar
progresso do Brasil.
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PROGRAMA DE METAS
O programma de metas do Presidente Juscelino Kubitschek, elaborado
com os estudos e pareceres das maiores autoridades especializadas em cada
assunto, constitui-se de uma série de
programas setoriais de investimentos,
destinados a orientar a execução de
obras e a expandir ou implantar indústrias e serviços indispensáveis ao equilibrado desenvolvimento econômico do
País.
Foram selecionados trinta setores,
julgados prioritários, fixando-se, sempre que possível, em termos numéricos, os objetivos ou as metas a serem
atingidas no fim de 1960.

Cada setor foi analisado, inicialmente, através de estudos sobre suas
tendências de evolução e de projeções
sobre a necessidade de seu desenvolvimento no qüinqüênio. Paralelamente, foram analisados, para cada
meta, todos os projetos específicos que
se destinariam a cumpri-la. Assim, por
exemplo, na meta siderúrgica, enquanto se pesquisava qual seria a demanda global de aço e sua decomposição nos diversos tipos de produtos
siderúrgicos, era feita a análise de cada
projeto de expansão das usinas existentes e de novas usinas a serem instaladas. Ao mesmo tempo em que se
analisavam os orçamentos, as demandas anuais de recursos financeiros e
as fontes prováveis de suprimento
desses recwsos, pesquisava-se, ainda
que de forma preliminar, em face da
inexistência de estatísticas adequadas,
a inter-relação dos vários setores da
economia vinculados ao programa.

Um dos aspectos mais importantes
do trabalho realizado está na técnica
de planejamento dinâmico e progressivo que se adotou.
O programa de metas não é um
plano teórico, elaborado sem conlato
com a realidade e que se escoa no
tempo. É um plano em marcha. É um
esforço incessante de coordenação das
atividades de um grande número de
entidades públicas e privadas, que executam obras, edificam empresas ou
prestam outros serviços à coletividade. Por isso, sofre um processo permanente de aperfeiçoamento, tornando-se cada vez mais objetivo e realista.
Sem subestimar o valor da enorms
massa de estudos técnicos que vem
sendo exigida na organização dos projetos específicos, deve ser destacada
a importância da atividade coordenadora do Conselho do Desenvolvimento
na elaboração dos esquemas financei-

ros de cada projeto, dt cada setor e
do conjunto de metas, bem como no
estudo de projetos de lei, de medidas
administrativas e de providências burocráticas indispensáveis à realização
das várias metas.
Também de grande importância
tem sido a coordenação de estudos e
negociações para a obtenção de financiamento no País e no Exterior que,
realizada sob a direção do Senhor Ministro da Fazenda, tem contado com
a colaboração direta da Sumoc, da
Presidência do Banco do Brasil, das
Carteiras de Câmbio e Comércio Exterior desse estabelecimento, e do Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico .
Sob a orientação permanente e
direta do Senhor Presidente da República e contando com participação dos
ministros de Estado, chefes das Casas
Civil e Militar da Presidência da República e Presidentes do Banco do Bra8

sal e Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, o Conselho do Desenvolvimento, através de sua Secretaria-Geral e de seu corpo de Assessores e funcionários, vem realizando
uma experiência nova em nosso País,
já coroada de pleno êxito.
METAS
ENERGIA
1. Elevação da potência instalada de 3.000.000 de kW para 5.000.000
de kW até 1960 e ataque de obras que
possibilitarão o aumento para 8.000.000
de kW em 1965.
2. Instalação de uma central atômica pioneira de 10.000 kW e expansão da metalurgia dos minerais atômicos .
3. Aumento da produção anual
de carvão de 2.000.000 em 1955 para
3.000.000 de toneladas em 1960, com
ampliação da utilização in loco para
9

fins termelétricos dos rejeitos e tipos
inferiores.
4. Aumento da produção de petróleo de 6.800 barris em fins de 1955
para 100.000 barris de média de produção diária em fins de 1960.
5. Aumento da capacidade de refinação de 130.000 barris diários em
1955 para 330.000 barris diários em
fins de 1960.
TRANSPORTES
6. Reaparelhamento das ferrovias, com aquisição de 11.000 vagões,
900 carros de passageiros, 420 locomotivas modernas e 850.000 toneladas de
trilhos novos.
7. Construção de 2.100 km de
novas ferrovias e 280 km de variantes,
assim como alargamento de 320 km
para bitola de 1,60.
8. Pavimentação a s f á l t i c a de
5.000 km de rodovia, aumentando assim
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para 5.920 km, em 1960, a rede asfaltada federal, que era de 900 km em 1956.
9. Construção de 12.000 km de
novas rodovias de primeira classe,, aumentando para 22.000 km, em 1960, a
rede federal, que era de 10.000 km
em 1956.
10. Reaparelhamento e ampliação
de portos e aquisição de uma frota de
dragagem, com o investimento de
30.000.000 de dólares.
11. Ampliação da frota de cabotagem em longo curso, que era de 800.000
toneladas em 1956, para 1.100.000 toneladas e aumento da frota de petroleiros, de 205.000 toneladas, para 585.000
toneladas em 1960.
12. Renovação da frota aérea comercial com financiamento de 125.000.000
de dólares, dos quais 54.000.000 destinados a aparelhos comerciais a jacto,
e construção e reaparelhamento de aeroportos e estações de passageiros.
H

ALIMENTAÇÃO
13. Aumento da produção de trigo
de 600.000 para 1.200.000 toneladas.
14. Construção de armazéns e
silos para uma capacidade estática de
742.000 toneladas.
15. Construção e aparelhamento
de armazéns frigoríficos novos para uma
capacidade estática de 45.000 toneladas.
16. Construção de matadouros industriais com capacidade de abate diário de 3.550 bovinos e 1.300 suínos.
17. Aumento do número de tratores em uso na agricultura de 45.000
para 72.000 unidades.
18. Aumento da produção de adubos químicos de 18.000 toneladas para
300.000 toneladas de conteúdo de nitrogênio e anídrido fosfórico.
INDÚSTRIA DE BASE

19. Aumento da capacidade de
produção de aço em lingotes de 1.000.000
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para 2.000.000 de toneladas por ano em
1960, e para 3.500.000 toneladas em 1965.
20. Aumento da capacidade de
produção de alumínio de 2,600 para
18.800 toneladas em 1960 e 52.000 toneladas em 1962.
21. Expansão da produção e refino de metais não ferrosos (cobre,
chumbo, estanho, níquel etc.).
22. Aumento da capacidade de
produção de cimento de 2.700.000 para
5.000.000 de toneladas anuais em 1960.
23. Aumento da capacidade de
produção de álcalis de 20.000 para
152.000 toneladas cm 1960.
24. Aumento da produção de celulose de 90.000 para 260.000 toneladas, de papéis de imprensa, de 40.000
para 130.000 toneladas, e de outros
papéis, de 340.000 para 410.000 toneladas em 1960.
25. Aumento da produção de borracha de 23.000 para 50.000 toneladas,
13

com o início da fabricação da borcha sintética.
26. Aumento da exportação de
minério de ferro de 2.500.000 para
8.000.000 de toneladas e preparação
para exportação de 20.000.000 de toneladas no próximo qüinqüênio.
27. Implantação da indústria automobilística para produzir 170.000
veículos nacionalizados em 1960.
28. Implantação da indústria de
construção naval.
29. Implantação e expansão da
indústria de material elétrico e de mecânica pesada.
30. Intensificação da formação
de pessoal técnico e orientação da Educação para o Desenvolvimento, com a
instalação de institutos de formação
especializada.
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INVERSÕES
META ESPECIAL
Construção da nova Capital —Brasília — com a integração de 6 milhões de km2 na dinâmica do progresso
brasileiro, período 1956-1960:
A — Despesas em cruzeiros Cr$
B — Para compra de divisas Gr$
G —Gastos no País (A-B) Crf
D — Investimentos em dólares
US$
E — Dólares pagos no período
US$
F — Dólares com pagamento deferido
US$
G — Total do investimento
em cruzeiros ecjuivalentes (C+D)
Cr$

250.312,000,00
52.582,000,00
207.714.000,00
2.016,000,00
1.023.000,00
393.000,00
311.336.000,00
15

H — Total do investimento
em dólares equivalentes (C+D)
US|
I — Percentagem de gastos
em cruzeiros no País

6.056.000,00
79%

META ENERGIA ELÉTRICA

É conveniente que se lembre que a
expansão do suprimento de energia
precisa antecipar-se à instalação das
indústrias.
O crescimento do País modificou a
escala dos problemas de eletricidade,
que não mais são atendíveis com a
construção de pequenas usinas isoladas a servir cidades isoladas. Hoje temos que construir grandes usinas abastecendo sistemas elétricos que cobrem
vastas áreas e servem numerosas cidades e indústrias.
Tais obras exigem longo período de
estudos e consomem vários anos na sua
execução, além de mobilizarem massas
enormes de recursos financeiros.
16

Por isso* o problema de obtenção de
recursos para a expansão da indústria
de energia elétrica adquire crescente
gravidade e exige definição precisa da
política a ser seguida no setor.
O atual Governo, além de atacar diretamente ou auxiliar com financiamentos um grande número de obras
importantes, como adiante se descreverá, determinou estudos sérios sobre
a capacidade de investimento, nesse
setor, pelas entidades públicas ou privadas a ele vinculadas. Destes estudos
ressalta clara a política que o Governo
patrocina de criarem-se novas condições de atração de capitais privados
para a eletricidade, ao mesmo tempo
que se organizam corretamente as empresas estatais incumbidas de aplicar
fundos públicos, coletados como impostos ou taxas.
Desde que o Governo se arme de
órgãos fortes, de fiscalização, nada jusa eliminação da empresa privada
17

do campo da eletricidade. Ao contrário,
é ele um setor que pode atrair vultosas poupanças privadas se a elas for
dado um justo tratamento, garantindo-lhes remuneração adequada.
O atual Governo propôs ao Congresso, há 15 meses, a revisão da legislação de energia elétrica visando a
atrair novos capitais, principalmente
nacionais, para o campo da eletricidade.
Para a realização exclusiva da meta
de seu período governamental não precisará de novos recursos. Todavia, se
o Congresso retardar ainda mais uma
decisão, grave crise de suprimento se
verificará entre 1961 e 1965, porquanto
terá que ser retardado o início de obras
essenciais à manutenção do ritmo de
crescimento de nosso parque gerador
de eletricidade. Cabe ao Congresso Nacional a grave e irrecusável responsabilidade de decidir prontamente sobre
a política de eletricidade submetida à
sua consideração.
18

Para que se mantenha um ritmo
compatível com as necessidades de consumo, é indispensável que a potência
instalada nas usinas do País cresça de
pouco mais de 3.000.000 k W em 1955
para:
5.000'.000 kW em 1960
8.000.000 kW «m 1965

Estas as metas perseguidas pelo
atual Governo.
Já estão em execução os projetos
que elevarão a potência a 5.000.000
de kW. Além disto, cerca de 40% dos
gastos que serão realizados até 1960 se
destinarão a obras cujas máquinas só
entrarão em funcionamento depois de
1960, como Furnas e Três Marias.
Os principais projetos em execução
são os seguintes:
Paulo Afonso (ampliação)
Peixoto.
Piratininga (duplicação)
CubatãO' (ampliação)
Salto do Paranapanema . .

120.000
400.000
2,50.000
390.000
68.000

kW
kW
kW
kW
kW
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Jurumirim
Barra Bonita
Ponte Coberta
Euolides da Cunha
Camargos-Itutinga
Jacuí
Juquiâ
Furnas (íinal) '.
Três Marias (íinal)

100.000
100.000
90.000
98.000
60.000
69.000
68.0'00
l. 100.000
520.000

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

No programa em curso, estima-se
que as despesas de 1957 a 1961 atingirão a 85,7 bilhões de cruzeiros, inclusive a compra de cerca de 225 milhões
de dólares de equipamentos e serviços,
sendo que o total de equipamento importado deverá ter o valor de 428 milhões de dólares, ficando cerca de 203
milhões de dólares para pagamentos
depois de 1961, conforme esquemas de
financiamentos normais.
A meta de energia elétrica já atingiu uma fase excelente de trabalho, sendo
que quase todos os projetos a serem
inaugurados até 1960 estão em plena
execução, com seus esquemas de finan20

cianjento nacional e estrangeiro garantidos. Discutem-se no momento financiamentos externos para as usinas a
a serem inauguradas de pois de 1960.
Até 31 de dezembro de 1957 já
haviam entrado em funcionamento
678.900 kW de novas usinas instaladas
no atual Governo.
META ENERGIA NUCLEAR

Além do esforço que vem sendo
realizado no aparelhamento dos centros de pesquisas sobre a energia nuclear, o Governo apoiou o plano de
construção de uma usina elétrica nuclear em Areai, no Estado do Rio, que
vai ser instalada pelas Empresas Elétricas Brasileiras. Será dotada de um
reator de água fervente e empregará
urânio enriquecido a 25% (vinte e cinco
por cento), devendo tornar-se um centro de treinamento para pessoal especializado. Terá uma potência de 10.000
21

kW, devendo estar funcionando em fins
de 1960.
No setor químico-metalúrgico estão
avançados os planos para a construção
de duas usinas de beneficiamento, a primeira em Poços de Caldas, que produzirá uranato de sódio puro e a segunda, em São Paulo, que o converterá
em urânio natural para emprego nos
reatores. Foi ajustado um financiamento de 4,8 milhões de dólares com
a Ciave, empresa parestatal francesa,
para fornecimento dos necessários equipamentos à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Esta Comissão concluiu
também negociações para a importação de três ultracentrífugas destinadas
ao beneficiamento do urânio natural,
que deverão estar instaladas em 1958.
Não obstante estar convencido de
que devemos aguardar a evolução da tecnologia das centrais eletro-nucleares
antes de nos abalançarmos a grandes
programas dessa natureza, acredita o

Governo que dentro em breve teremos formado pessoal especializado capaz de tomar decisões a respeito, e assumir a responsabilidade da execução
de planos de maior porte.
META CARVÃO MINERAL
A meta relativa à produção de carvão mineral visa a compensar a tendência declinante de consumo que se
verificou com a crescente substituição
do carvão pelo óleo diesel e óleo combustível nas ferrovias, na navegação e
nas indústrias, bem como ampliar a
produção de carvão coqueificável para
siderurgia.
No Rio Grande do Sul e no Paraná,
onde não há produção de carvão siderúrgico, a solução que se apresentou
foi a de construção de usinas termelétricas na boca das minas! Em Santa
Catarina, além das termelétricas para
consumo dos tipos de carvão-vapor,
seria necessário ampliarem-se as ins23

talações de lavagem e seleção do carvão siderúrgico, e de beneficiamento
da pirita.
Em todas as áreas carboníferas
tornou-se indispensável um esforço no
sentido da mecanização das minas e
racionalização dos meios de transporte,
visando à redução dos custos de produção.
As usinas termelétricas em construção são:
Candiota
Gharqueadas
Figueira
São Jerônimo . . . .
Capivari

20.000 kW
45.000 kW
20.000 kW
25.000 kW (ampliação).
100.000 kW (em início)

A Comissão Executiva do Plano do
Carvão e outras entidades interessadas
inverterão 2,3 bilhões de cruzeiros neste
qüinqüênio em obras e serviços destinados à racionalização de nossa produção carbonífera.
24.

De acordo com o programa em
curso, a produção deverá crescer pouco
mais de 2.000.000 de toneladas em 1960.
Deverão, outrossim, ser atacados
novos projetos ainda em estudo, destinados a ampliar a produção de carvão
siderúrgico de molde a atender às novas demandas do parque siderúrgico
até 1965, bem como deverá ser considerada a construção de uma usina eletro-siderúrgica em Tubarão, Santa Catarina, com capacidade de produção de
100.000 toneladas de perfilados leves.
META PETRÓLEO
O setor da indústria do petróleo é
dos que maiores esforços vêm absorvendo de nossa economia em busca de
uma auto-suficiência necessária e aperfeiçoamento atingível em prazo razoável .
Mantendo a política de monopólio
estatal fixada em lei, o Governo vem
dando à Petrobrás todos os recursos fi25

nanceiros e facilidades administrativas
indispensáveis a um programa enérgico
de pesquisa e exploração do óleo.
Ao ser instalada a Petrobrás, previu-se que a empresa disporia de cerca
de 12 bilhões de cruzeiros para investimentos no qüinqüênio 1954-1958. O
atual Governo, verificando a insuficiência desses recursos para a realização de uma meta mínima na indústria
petrolífera, propôs ao Congresso Nacional a alteração da legislação sobre o
imposto único de combustíveis, transformando-o de específico em ad valorem
e alocando à Petrobrás uma quota que
lhe permitirá executar investimentos de
ordem de 48 bilhões de cruzeiros no
qüinqüênio 1957-1961.
Contando com recursos abundantes,
a Petrobrás tem desenvolvido um intenso trabalho de pesquisa, desenvolvimento dos campos demarcados, transporte e refino do óleo brasileiro. As
reservas recuperáveis cubadas em fins

de 1955 atingiriam 255 milhões apenas.
A produção que era de 6.800 barris diários em fins de 1955 atingiu a 48.000
barris diários em fins de 1957. Nos
dois anos do atual Governo foram aumentadas de 15 para 40 as turmas de
pesquisas, e de 22 para 53 o número
de sondas em apuração.
Segundo as estimativas da Petrobrás, a evolução da produção nacional,
da importação e do consumo de petróleo e derivados deverá obedecer ao
ritmo indicado no seguinte quadro (em
milhões de dólares):
Ano
1957
1958 . . ' . . .
1959
1960
1961

Produção
106
118
200
262
303

Importação
268
273
288
206
197

Consumo
374
406
488
468
500

Em 1961, três quintos do que se despenderá em consumo de petróleo e derivados será para pagar despesas realizadas no País e dois quintos no estran27

geiro. Já a partir de 1958 prevê-se o
declínio gradativo de nossas despesas
de importação de petróleo'. O esforço
nacional de produção, transporte e industrialização de petróleo corresponderá a uma economia de divisas da
ordem de l bilhão de dólares no qüinqüênio 1957-1961.
Um resumo do plano de investimento da Petrobrás no qüinqüênio
1957-1961 dá uma idéia da importância
relativa atribuída a cada setor de suas
atividades (em milhões de cruzeiros):
Exploração
Desenvolvimento
Indústria do xisto
Refinação
Transporte marítimo
Indústria petroquímica
Terminais e oleodutos
Outros
Total . . . . . .

28

20.648
9.610
771
9.042
3.515
3.378
l .017
200
48.978

O programa de exploração se concentra nas áreas mais conhecidas geològicamente, no médio Amazonas, no
litoral do Maranhão, nas costas de Alagoas e Sergipe, no Recôncavo Baiano
e na Bacia do Paraná. Outras regiões,
entretanto, serão objeto de reconhecimentos e exploração pioneira.
Independente do sucesso das intensas pesquisas que se realizam, as reservas já cubadas da província baiana,
exploradas segundo as normas adotadas internacionalmente, isto é, prevendo-se uma vida média de 20 anos
para cada campo específico, poderiam
assegurar uma capacidade produtiva
de 17 milhões de barris anuais. A experiência acumulada, interpretada em
bases conservadoras, justifica a previsão de que disporemos, em fins de 1960,
de reservas cubadas de ordem de 36
milhões de barris, que permitirão
fixar-se a meta de produção cm 100.000
barris diários. Os recursos disponíveis
29

são perfeitamente adequados à realização dessa meta.
Quanto à ampliação da capacidade
de refinação, a Petrobrás realiza um
programa que resultará na completa
liberação da importação de refinados.
Com a construção de duas novas refinarias no Sul do País e a ampliação das
existentes, elevar-se-á de 200.000 barris diários nossa capacidade de refino,
atingindo a meta de 330.000 barris
diários.
Já estão em curso as obras de ampliação da refinaria de Mataripe (mais
30.000 barris), e a aquisição de equipamento para a nova refinaria do Rio
de Janeiro (para 90.000 barris). Estão
em fase final os estudos de ampliação
da refinaria de Cubatão (mais 55.000
barris) e a construção de uma nova refinaria no Brasil Central (25.000 barris).
No programa de transportes prevê-se a ampliação da frota de petroleiros de 225.000 toneladas para 550.000
30

toneladas, durante o qüinqüênio. Além
de pequenos navios incorporados nos
últimos dois anos, estão em construção
4 superpetroleiros de 33.000 toneladas,
adquiridos de estaleiros holandeses, e
3 superpetroleiros de 34.000 toneladas,
de origem japonesa. Estes navios começarão a se incorporar à frota em fins
de 1958.
Nos setores de exploração de xistos,
de oleodutos e terminais e de indústria
petroquímica, os planos vêm sendo realizados de acordo com o previsto.
Quanto à petroquímica a Petrobrás tem
procurado orientar-se no sentido de
atribuir à iniciativa privada uma importante participação.
Os investimentos da Petrobrás deverão atingir a 48.979 milhões de cruzeiros de 1957 a 1961, dos quais cerca
de 17.000 milhões se destinarão à compra de 347 milhões de dólares, para
pagamento de importações de serviços.
A Petrobrás conta com um esquema de
31

prioridade na obtenção de divisas, e
com financiamentos externos que permitirão elevar o seu investimento efetivo em moeda estrangeira a 442 milhões de dólares, no qüinqüênio indicado.
META FERROVIAS — APARELHAMENTO
O problema de reaparelhamento
de nossas ferrovias vem sendo discutido
e estudado intensamente nos últimos
anos.
As condições técnicas adotadas na
construção da maioria das estradas de
ferro não se adaptam às possibilidades
criadas pela evolução tecnológica das locomotivas e vagões modernos de grande
capacidade e peso, destinados a trafegar com velocidades elevadas. Trilhos leves, em linhas não lastreadas e
mal drenadas, não permitem a renovação do material rodante e de tração,
na escala desejada.
32

Com a crescente concorrência rodoviária, que pôde valer-se desde logo
do emprego de veículos modernos de
alta eficiência, e ampliar seu potencial
de captura de tráfego com a pavimentação das estradas, tornou-se indispensável um esforço de modernização das
nossas ferrovias, para que elas possam
cumprir a missão de transportadora de
grandes massas de carga a grandes distâncias.
Esse esforço de reaparelhamento
não podia ser mais procrastinado, ainda
que o pleno rendimento do equipamento não fosse alcançado sem a reorganização administrativa das estradas,
visando a restabelecer o seu sentido de
empresas de transporte.
O atual Governo se empenhou junto
ao Congresso Nacional pela aprovação
da lei que cria a Rede Ferroviária Federal e lançou-se com energia (à tarefa
de estruturar essa empresa" em bases
sólidas e eficientes.

São fundadas as esperança de que
a R.F.F. executará uma verdadeira
revolução nos métodos de operação das
ferrovias, reduzindo os deficits de muitas estradas e eliminando-os nas que
servem regiões de economia mais desenvolvida.
O plano de reaparelhamento que
vinha o Governo realizando nos últimos dois anos resultou de uma atualização dos projetos da Comissão Mista
Brasil-Estados Unidos, procedida pelo
Banco e pelo Conselho do Desenvolvimento, sob a supervisão do Ministério
da Viação.
Com a criação da Rede julgou-se
conveniente processar-se uma segunda
revisão desse plano, que contará com
maiores recursos do que se previa inicialmente.
Nos dois anos decorridos cerca de 7
e meio bilhões de cruzeiros foram aplicados no reaparelhamento ferroviário,
sendo cerca de 4 e meio bilhões prove-

nientes de financiamentos do Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico
e 3 bilhões de recursos orçamentários da
União, de alguns Estados e de capitais
privados.
Cerca de l bilhão e 900 milhões de
cruzeiros foram gastos em reforma de
linhas, com substituição de trilhos, dormentes e lastreamento, em 1956 e 1957.
Neste período foram adquiridas 195.600
toneladas de trilhos, 5.230 vagões de
carga, 360 carros de passageiros, inclusive 27 unidades elétricas para subúrbio. A aquisição mais importante, entretanto, foi a de 136 locomotivas diesel elétricas de grande potência.
Durante 1958 a 1960 deverão ser
incorporados mais os seguintes equipamentos principais: 640.000 toneladas
de trilhos; 5.600 vagões de carga, 640
carros de passageiros e 276 locomotivas
diesel-elétricas, além de vultoso equipamento de sinalização e oficinas de
manutenção.
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Para a aquisição desses equipamentos e sua instalação já foram ou
serão aplicados no qüinqüênio 19571961 cerca de 30 bilhões de cruzeiros,
dos quais cerca de 5,2 bilhões correspondem ao pagamento de compromissos em moeda estrangeira. Serão incorporados, nesse período, equipamentos no valor de 240 milhões de dólares
aproximadamente, dos quais cerca de
100 milhões serão pagos no qüinqüênio.
As estradas brasileiras estão iniciando a aplicação de um empréstimo,
a longo prazo, de 100 milhões de dólares, recentemente contratado com o
Eximbank, que também financiou a
Santos-Jundiaí e Companhia Paulista
em cerca de 23 milhões de dólares.
Além desses financiamentos, já foram contratados, e em parte utilizados,
créditos a curto prazo, no montante de
74 milhões de dólares, para compra de
trilhos no Japão e na Polônia.
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Deve ser ressaltada aqui a grande
contribuição que vem sendo dada ao
reaparelhamento de ferrovias p e l o
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico, que já forneceu cerca de
4,2 bilhões de cruzeiros às estradas de
ferro e tem contratos assinados para
mais cerca de 6 bilhões de cruzeiros.
META FERROVIAS — CONSTRUÇÃO
Não obstante serem mais oportunos os investimentos destinados ao reaparelhamento das ferrovias existentes,
tornam-se aconselháveis esforços para
a construção de alguns troncos importantes, bem como de trechos que articulam certos sistemas regionais.
O Governo tem procurado concentrar recursos nessas linhas prioritárias,
mas não tem podido evitar que o Orçamento da União inclua dotações para
ferrovias destituídas de oportunidade
econômica. Não se justifica mais a
construção ferroviária como via de pe37

diretamente a Porto Alegre uma das regiões agrícolas mais promissoras;
c) Maringá - Guaíra - Porto Mendes
— que é o prosseguimento da linha que
drena a produção do Norte do Paraná;
d) Belo Horizonte-Itabira — que
objetiva ligar o Vale do Rio Doce à
Capital mineira, com boas condições
técnicas;
e) Pires do Ria-Brasília — que
será o acesso ferroviário mais econômico à Nova Capital.
Para a realização da meta de construção ferroviária já foram despendidos cerca de 3 bilhões de cruzeiros, devendo o investimento total atingir
cerca de 14 bilhões no qüinqüênio de
1956-1960.
META RODOVIAS — PAVIMENTAÇÃO
V comentário inicial que cabe nesta
nota sobre a meta de pavimentação rodoviária também se aplica à meta se40

guinte, referente à construção de rodovias.
Ao se iniciar o atual Governo, os
recursos destinados ao setor rodoviário, provenientes do imposto único de
combustíveis, mostravam-se totalmente
inadequados a um programa de obras
rodoviárias compatível com as exigências de nossa economia. É que o imposto único s o b r e combustíveis, cobrando em base específica, vinha se
mantendo em nível quase constante, enquanto que os custos de construção e
manutenção da rede ferroviária vinham sofrendo fortes acréscimos inflacionários.
O atual Governo, depois de elaborar um cuidadoso estudo através do
Conselho do Desenvolvimento, propôs
ao Congresso a instituição de base ad
valorem para a cobrança do imposto
único, alterando ao mesmo tempo as
taxas de incidência sobre os vários tipos
de combustíveis, de modo a manter os
4i

preços de venda aos consumidores de
acordo com a paridade adotada em
quase todo o mundo.
Essa proposta, transformada na Lei
n.° 2.975, de novembro de 1956, permitiu ampliarem-se, de muito, os recursos destinados ao setor rodoviário que,
com a manutenção do fundo de pavimentação e verbas orçamentárias adequadas, possibilitarão a execução do
programa previsto.
A meta de pavimentação fixada inicialmente pelo Presidente Juscelino
Kubitschek foi de 3.000 km. Esta meta
foi revista e ampliada para 5.000 km
de rodovias, a serem pavimentadas entre
1950 e 1960 com revestimento superior,
exclusivamente pelo Governo Federal,
não se contando a extensão a ser pavimentada com os recursos das Unidades
da Federação.
Cerca de 1.136 km deste programa
de pavimentação já está realizado.

Segundo estimativas atualizadas,
deverá ser feito um investimento global
da ordem de 13.140 milhões de cruzeiros em pavimentação asfáltica ou de
outros tipos superiores, no qüinqüênio
do atual Governo.
META RODOVIAS — CONSTRUÇÃO
Para ativação do programa de construção rodoviária, além das providências relativas à obtenção, em maior escala, de recursos em cruzeiros, já citadas, procurou o Governo garantir, aos
órgãos públicos e aos empreiteiros rodoviários, acesso e financiamentos externos para importação de equipamentos de construção (e de pavimentação).
Tendo podido contar com o apoio
do Export-Import Bank de Washington, estabeleceu o Governo, pelo Decreto n.° 41.097, de 7 de março de 1957,
um mecanismo de garantia de recursos
cambiais para compras equivalentes a
65 milhões de dólares.
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Este esquema já está funcionando,
tendo criado facilidades para um adequado reequipamento de nosso parque
de máquinas rodoviárias.
O programa de construção de rodovias pelo Governo Federal visava,
inicialmente, à meta de 10.000 km de
novas rodovias de primeira classe. Esse
programa foi, posteriormente, ampliado
para 12.000 km, incluindo-se importantes ligações de Brasília com diversas
regiões do País.
Nos dois primeiros anos do atual
Governo foram concluídos 3.263 km
de rodovias do plano.
Durante o qüinqüênio 1956-1960 deverão ser investidos cerca de 14.200 milhões de cruzeiros na realização da
meta de construção rodoviária.
META DE PORTOS E DRAGAGEM
O programa de reaparelhamento
dos portos e de dragagem dos canais
de acesso e bacias de manobras visa

a eliminar um verdadeiro ponto de estrangulamento de nossa circulação econômica.
A falta de equipamentos modernos
de carga, descarga e movimentação de
mercadorias tem sido uma das causas
da morosidade de operação da maioria de nossos portos, que apresentam
índices dos mais baixos do mundo de
tonelagem movimentada por metro de
cais. A outra causa importante vinha
sendo, no passado, a crescente indisciplina do pessoal, felizmente contida pelo
atual Governo.
A baixa eficiência dos serviços portuários vinha acarretando uma imobilização exagerada das frotas de cabotagem e longo curso. O congestionamento
dos portos mais importantes, além dos
prejuízos diretos, vinha sendo causa de
periódicas elevações dos fretes internacionais aplicados a navios a eles destinados.
M

Além da ação administrativa que
muito melhorou o quadro operacional
de nossos portos, cabia ao atual Governo
planejar o seu reequipamento, além de
prosseguir nas obras normais de extensão de cais e construção de instalações auxiliares.
Atualizando os estudos da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, o Conselho e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico negociaram financiamentos externos para importação de
equipamentos portuários e aquisição de
uma frota de dragas.
O Export-Import Bank de Washington está financiando, a longo prazo, a
compra de 10 milhões de dólares de
equipamentos destinados aos portos do
Bio de Janeiro, Santos e 16 portos menores. Alguns itens principais desse
equipamento são: empilhadeiras, guindastes, locomotivas, carregadeiras, tratores, etc.

Quanto ao problema de dragagem
dos portos, decidiu o Governo procurar
adquirir uma frota adequada de dragas, além de proceder à recuperação de
algumas unidades, há tempos paralisadas. Para isto contou com um financiamento de 15 milhões de dólares do
Eximbank, e está ultimando um contrato de financiamento complementar
com o I.G.C., Holanda, no valor de 7,5
milhões de dólares. Com esses recursos, contaremos, dentro em breve com
mais duas dragas de alto mar de 800
metros cúbicos, cinco dragas de sucção
e recalque, de 20 e 24 polegadas e respectivo equipamento auxiliar, dois conjuntos de bombas de recalque, etc. Com
esse novo equipamento e a recuperação do antigo, será possível a manutenção permanente do acesso de nossos
portos, sem os inconvenientes dos assoreamentos que vêm limitando a utilização por navios de maior calado.
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No porto do Rio de Janeiro está
sendo ultimada a construção de um cais
especial para minério e carvão, onde
será instalado um grande equipamento
de carga e descarga. Equipamento semelhante deverá ser instalado no Porto
de Vitória.
A fim de garantir uma evolução
suficiente e segura de nossos serviços
portuários, o atual Governo propôs ao
Congresso a unificação das várias fontes de recursos que são arrecadados
para investimentos portuários em um
único Fundo Portuário Nacional. A
criação desse fundo é indispensável
para que se possa planejar e financiar
melhorias de nossos portos.
Segundo as estimativas da meta
portuária, serão investidos, de 1956 a
1960, cerca de 6.000 milhões de cruzeiros na recuperação de nossos portos,
inclusive a parte necessária a amortizar os financiamentos estrangeiros.
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META MARÍNHA MERCANTE
Quer na navegação de cabotagem,
quer nas linhas de longo curso, nossa
marinha mercante apresentava, em 1955,
graves deficiências.
Não mais do que 6% da carga seca,
comerciada pelo Brasil com o estrangeiro, e cerca de 16% do petróleo importado utilizam navios de bandeira
brasileira no tráfego internacional em
1955. Os fretes brutos auferidos por
navios brasileiros no longo curso totalizam aproximadamente 25 milhões de
dólares, que representam cerca de 8,3%
do total de fretes auferidos no carreio
de nosso comércio externo. O razoável
seria que nos aproximássemos de 50%
destes fretes.
No mesmo ano, a frota de cabotagem não conseguia atender à carga
normal, tornando-se necessário autorizar serviços de cabotagem com navios estrangeiros durante vários meses.
Em 1955, a frota nacional de cabota-

gem deslocava 571.000 toneladas (dwt)
mas apresentava um alto grau de obsoletismo, com cerca de 50% das embarcações velhas de mais de 30 anos
de serviços.
O atual Governo obteve do Governo norte-americano que lhe concedesse 12 navios do tipo Cimavi, da
frota de reserva do país amigo, finan-j
ciados a 9 anos. Foram cerca de 70.000]
toneladas (dwt) que se incorporaram
às linhas de cabotagem, com imediat
reflexo no fluxo de cargas. Estão e
curso negociações para a compra d
um segundo lote, da mesma proce
dência, constituído de 24 navios comj
140.000 dwt.
Como já foi dito, a Petrobrás de
verá começar a receber a partir de 1958
7 superpetroleiros, com tonelagem d
235.000 (dwt), parte do seu program
de expansão de mais 330.000 tonela
das (dwt).

Levando-se em conta os navios a
serem adquiridos pela iniciativa privada, pela Cia. Siderúrgica Nacional e
por outras entidades, prevê-se que, até
fins de 1960, serão incorporadas cerca
de 660.000 toneladas (dwt), sendo
330.000 de petroleiros e 300.000 de outros
navios.
Para atender aos gastos com esse
programma e criar condições estáveis
para o financiamento da ampliação de
nossa marinha mercante, e mais, permitir a implantação da indústria de
construção naval em grande escala, o
atual Governo propôs ao Congresso Nacional a instituição do Fundo de Marinha Mercante, que será uma consolidação de várias fontes de recursos já
existentes, com pequena ampliação.
Segundo estimativas recentes, no
período de 1956 a 1960, deverão ser gastos cerca de 6.400 milhões de cruzeiros
na compra de navios, inclusive cerca

de 126 milhões de dólares para importação.
META TRANSPORTES AEROVIÁRIOS
É indispensável que se ressalte a
importância dos transportes aéreos num
pais de proporções continentais como
é o Brasil. A função de integração política e econômica já exercida pela aviação entre nós e a função de pioneira
na conquista de vastas áreas do Brasil
Central e da Amazônia são bastante
conhecidas. Por outro lado é razoável
que aspire o Brasil ter uma certa participação no tráfego internacional de
que nos utilizamos em nossas relações
com o resto do mundo.
A exploração do transporte aéreo
comercial está entregue à iniciativa privada, que vem sendo fortemente subvencionada pelos cofres públicos.
O atual Governo aprovou em lei
a concessão de uma subvenção especial
às empresas de aviação, correspondente
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a 2.250 milhões de cruzeiros a serem
distribuídos em cinco anos, para as auKÜiar na substituição de uma frota, em
grande parte obsoleta, por aviões modernos e de maior rentabilidade operacional. Por outro lado, vem mantendo
a subvenção legal para as linhas internacionais, calculada na base de quilômetros voados, que deverá totalizar
cerca de 3.800 milhões de cruzeiros, de
1956 a 1960.
O atual Governo já havia autorizado o registro de prioridade cambial
para a compra financiada de aviões
em montante próximo de 100 milhões
de dólares. Cerca de 40 aviões quadrimotores e 12 aviões a jato para passageiros deverão estar incorporados à
nossa frota até 1960.
De certa forma, este esforço de
reequipamento está acima do normalmente necessário, o que deverá exigir
das companhias de aviação um esforço
adicional de investimento de recursos

META PRODUÇÃO AGRÍCOLA •— TRIGO

Através do Ministério da Agricultura e de várias entidades especiali/adas, como os Institutos do Café. do Açúcar, do Sal, do Pinho e ainda através
do Conselho Coordenador de Abastecimento, do Saps, da Cofap, etc., atua
o Governo no setor da produção e distribuição dos- produtos da agricultura,
incentivando o aumento da produtividade, a eliminação das especulações e
a contenção dos preços.

Como não podia deixar de acontecer, o Governo tem sua atenção permanentemente voltada para o problema
da produção agrícola, quer destinada
ao consumo interno, quer orientada
para exportação.
Ênfase especial tem sido dada ao&
incentivos à produção e industrialização de alimentos, tendo em mira melhorar a dieta de nossa população, especialmente das maiores aglomerações
urbanas.

Em termos de produção global de
artigos destinados a consumo alimentar interno, tem sido satisfatório o índice de crescimento. A produção de
alimentos por habitante cresceu de 25%,
de 1948 a 1957, significando isto uma
substancial melhoria da quota de consumo.
Ao ser preparado o programa de
metas, verificou-se a grande dificuldade
de qualificar objetivos de produção a
serem atingidos nos vários tipos de cul-

próprios, sendo aconselhável que procurem obtê-los pela subscrição de novos
capitais pelo público.
A partir de 1957, conta o Ministério da Aeronáutica com recursos especiais do Fundo de Aeronáutica, criado
pela Lei n.° 3.000, e que serão aplicados na melhoria da infra-estrutura de
vôo e serviços de comunicação.
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tura. Fatores incontroláveis de origem
climática e a forte influência dos ciclos
de preços nas decisões individuais dos
agricultores, tornam muito precárias as
estimativas setoriais na agricultura.
O programa de metas procurou
concentrar-se na atividade-base e naqueles setores que indiretamente condicionam o sucesso de um esforço agrícola, como os de mecanização da agricultura, produção de adubos, construção de silos, armazéns frigoríficos, matadouros .
Apenas no que se refere à cultura
do trigo, foi julgada conveniente a fixação de uma meta específica de produção a ser atingida em 1960. Este
cereal já é um artigo alimentar amplamente arraigado nos hábitos de consumo de nossas populações. Todavia,
vinha sendo em sua maior parte importado, exigindo, muitas vezes, grandes
dispêndios de divisas fortes. Entre56

tanto, a cultura do trigo no Sul do País
já havia vencido brilhantemente a fase
experimental de seleção de linhagens
adaptáveis ao nosso clima.
Coube ao atual Governo dar um
novo impulso à fruticultura nacional,
incentivando-a fortemente com auxílios diretos, com a fixação de preços
compensadores e com a adoção de amplos esquemas de financiamento pelo
Banco do Brasil. Não obstante a ocorrência de condições climáticas desfavoráveis em 1957, tem sido animador
o esforço dos triticultores, sendo correto estimar-se que a produção nacional negociável atingirá a 1.500.000 toneladas na safra plantada em 1960.
Deve ser dito aqui que o Governo
tem obedecido a uma cuidadosa política de importação, especialmente do
trigo financiado de origem norte-americana, de modo a nunca permitir que
se criem condições reais de desestímulo ao produtor nacional.
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META ARMAZÉNS E SILOS
O Brasil já possuía uma rede bastante ampla de armazéns, que, entretanto, eram destinados especialmente a
produtos de exportação, como café e
cacau ou produtos industrializados como
o açúcar. De modo geral, essa rede era
operada por comerciantes desses produtos, sendo reduzida a capacidade
disponível em armazéns gerais, que
operam alugando espaço a produtores
ou comerciantes.
A deficiência maior era de armazéns para gêneros de consumo interno,
dotados de câmaras de expurgo e serviços de classificação, especialmente
nas zonas produtoras e nos grandes
centros de transporte e distribuição.
A despeito do anunciado empenho
do Governo de incentivar iniciativas
destinadas à construção de redes de
armazéns e silos, foi modesto o interesse privado por este setor. Adotou-se,
então, a idéia de incentivar-se a cons58

tituição de empresas de economia mista
do âmbito estadual, e reduzir a ação
direta do Governo Federal a determinadas áreas mais necessitadas e aos
portos principais. Já estão constituídas
empresas nos Estados do Rio Grande
do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Ceará, algumas delas já construindo importantes
redes regionais.
O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico já aprovou financiamentos para o Rio Grande, Bahia e
Pernambuco, além das Docas de Santos
e Moinho de Natal.
O Ministério da Agricultura está
construindo, diretamente, uma rede destinada especialmente ao trigo.
Em conjunto, estão sendo construídos armazéns e silos que comportarão
uma capacidade estática de 231.860 toneladas de armazéns e 510.430 toneladas de silos. A meta geral de armazenagem é, pois, de 742.090 toneladas.
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Este programa está exigindo investimentos que totalizarão cerca de 2.660
milhões de cruzeiros no qüinqüênio
1956-1960.
META ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS
Apesar de vivermos em um clima
tropical, não conseguimos desenvolver
a contento as organizações de armazéns frigoríficos para conservação de
alimentos perecíveis em geral. Salvo
uma capacidade limitada de câmaras
anexas a matadouros e outros estabelecimentos industriais, era insignificante
a capacidade de armazenagem frigorífica de que dispunhamos.
O Governo tem procurado incentivar a iniciativa privada no sentido de
construir armazéns frigoríficos oferecendo, para isto, financiamentos a longo
prazo, por intermédio de BNDE.
Uma organização, a Cia. Ar Frio,
inaugurou, recentemente, um frigorífico de 6.000 toneladas em São Paulo,
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tendo contado com vultosa colaboração
do BNDE. Este banco ultima estudos
de mais dois financiamentos privados
para uma capacidade de 2.300 toneladas.
O programa de metas prevê a construção de um total de 45.000 toneladas de capacidade adicional de armazéns frigoríficos, inclusive a completa
remodelação do frigorífico Seipan, do
Rio de Janeiro, com capacidade de
16.000 toneladas.
Prevê-se um investimento global de
cerca de 1.200 milhões de cruzeiros e
4 milhões de dólares neste programa,
que não inclui as câmaras frias dos matadouros industriais.
META MATADOUROS INDUSTRIAIS
O problema dos matadouros industriais apresenta aspectos especiais no
Brasil. Existem unidades industriais
subutilizadas porque se localizam em
pontos hoje distantes das áreas de pro61

dução de gado que se vêm deslocand
com a expansão das culturas agrícolas.
Por outro lado, torna-se conveniente
instalação de abatedouros nas proxi
midades das regiões de criação, para
que se eliminem custosos transportes
de gado em pé.
Nestes últimos dois anos, o BNDE
aprovou financiamentos no valor de
188 milhões de cruzeiros para frigoríficos em Andradina, Campo Grande e
Carreira Comprida.
O plano elaborado, em parte em
fase de negociações, prevê a instalação
de 7 unidades industriais com capacidade de industrializar 3.550 bovinos e
1.300 suínos por dia. Nesses matadou-'
ros se prevê a instalação de 15.000 toneladas de capacidade de câmaras frigoríficas .
Prevê-se um investimento global de
600 milhões de cruzeiros nesse programa.

META MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA
O governo atual examinou o problema da mecanização da agricultura
em sua profundidade, decidindo alterar a política que vinha sendo adotada,
de importação de tratores por órgãos
da administração pública para revenda
aos agricultores. Esse método vinha
ocasionando sérios transtornos ao suprimento de máquinas ao agricultor,
pela descontinuidade de fornecimentos
e pelo desestímulo à criação, em todo
o país, de agências de distribuidores,
capazes de dar assistência técnica e
fornecer peças sobressalentes aos agricultores .
Decidiu o governo reservar uma
parcela de moeda estrangeira para importação de máquinas, desde que os
fornecedores pudessem garantir financiamento externo de, no mínimo, três
anos. É dada pelo Governo a garantia
a esses financiamentos, desde que o distribuidor nacional se submeta a um
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controle de preços de venda que lhe
garanta apenas uma margem razoável
de lucro. Desta forma se defendeu o
agricultor e se estimulou o comércio
normal de máquinas em todo o País.
O resultado dessa política já se está fazendo sentir com grande intensidade.
Já estão sendo importadas as quotas
iniciais de um programa que deverá
atingir, durante este ano de 1958, a
cerca de US$ 56 milhões.
Este plano contou com excelente
apoio do EximEank, que se dispõe a,
mediante garantia do BNDE, financiar
os importadores brasileiros de equipamentos norte-americanos, até um montante de 45 milhões de dólares.
O número de tratores agrícolas que
existe no Brasil, em 1955, era avaliado
em 45.000 unidades. A meta que perseguimos é de elevar esse número para
12.000 unidades, em fins de 1960.
O Governo estuda, no momento, o
problema da implantação da indústria

I

de fabricação de tratores no Brasil, nos
moldes do que se cumpre na indústria
automobilística e deverá, durante o ano
de 1958, ter o assunto definitivamente
decidido.
META FERTILIZANTES
Felizmente, o Brasil vai realizar,
neste qüinqüênio, um enorme avanço
no problema do fertilizante para seus
solos. As obras que estão sendo terminadas e que se projetam vão dar ao
Brasil excelentes perspectivas de suprimento de fósforo, nitrogênio e potássio,
para sua agricultura.
No setor de adubos fosfatados, o
desenvolvimento da Fosforita de Olinda,
em Pernambuco, que contou com substancial apoio financeiro do Governo,
representa excelente perspectiva.
Outras empresas menores estão ampliando sua capacidade de produção de
superfosfatos em São Paulo, no Rio
Grande do Sul e no Estado do Rio. A
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IMBASA já contou com financiamento
de 37 milhões de cruzeiros, concedidos
pelo BNDE.
No setor de fertilizantes nitrogenados, estamos em véspera de inaugurar
a fábrica de Cubatão e já foram decididos financiamentos para uma grande
fábrica de nitrogênio na Bahia. A produção de adubos no Brasil, em 1955,
era de 18.000 toneladas de conteúdo de
nitrogênio e fósforo, sendo que a meta
a ser atingida em 1960 é de uma produção de 120.000 toneladas de conteúdo de azeito e fósforo nos adubos
produzidos.
O investimento total na indústria,
no qüinqüênio 1956-1960, deve atingir a
cifra próxima de 2.000 milhões de cruzeiros .
META DA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA
O setor siderúrgico é o que maiores
esforços financeiros exigirá do atual
Governo, no campo das indústrias de
base. A industrialização do País está

obrigando a uma ampliação realmente
espetacular no parque siderúrgico, sob
pena de termos que importar volumes
crescentes de produtos de aço em futuro próximo.
No atual Governo, estão sendo realizadas ampliações das empresas siderúrgicas existentes, de modo a elevar
a produção de aço em lingotes, de
1.000.000 de toneladas para 2.000.000
de toneladas, em 1960. Esse programa
já contou com a inauguração da expansão da Belgo-Mineira. Todavia, o esforço do Governo será mais importante
ainda na execução de grandes projetos siderúrgicos que, provavelmente,
só estarão terminados nos primeiros
anos do próximo qüinqüênio governamental.
Dois grandes projetos, Cosipa e
Usiminas, se destinam a ampliar de
mais 900.000 toneladas a produção de
aço no País. Essas duas grandes iniciativas acabam de se concretizar com a
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subscrição de capital no montante de
Cr$ 2 bilhões para a Cosipa e de 3,2
bilhões para a Usiminas. Ambos os
projetos já contam com financiamentos
em moeda estrangeira, sendo que no
caso da Usiminas se verifica a participação da indústria japonesa com 40%
do capital da empresa. Também os necessários financiamentos em cruzeiros
já foram assegurados pelo BNDE aos
dois empreendimentos.
A Cosipa será construída em Piaçagüeira, na área do porto de Santos,
enquanto que a Usiminas será construída junto à Acesita, no Vale do Rio
Doce.
Volta Redonda está realizando o
seu segundo plano de expansão, devendo atingir à produção de 1.000.000
de toneladas de lingotes até 1960. Para
isto, contou com o seu quarto financiamento do Eximbank no valor de 35
milhões de dólares, concedido em prin68

cípios de 1956. Com esse financiamento,
o grande Banco de Washington elevou
sua contribuição financeira a Volta Redonda ao nível global de 105 milhões
de dólares.
A Cia. Ferro e Aço de Vitória já
contou com o compromisso de aval para
um financiamento,, estrangeiro que permitirá sua ampliação para 100.000 toneladas de capacidade.
Cuidado especial tem tido o Governo no sentido de orientar corretamente os programas de produção das
empresas que se instalam. Não obstante se verificar maior interesse pela
produção de chapas, as análises de mercado concluem pela absorção satisfatória da produção programada.
As estimativas de investimentos da
meta siderúrgica atingem ao montante
de 30.980 milhões de cruzeiros, no período 1957-1961, inclusive de 7.000 milhões destinados a compra de divisas
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para amortização de financiamentos
no período. Prevê-se que essa meta
absorverá cerca de 373 milhões de dólares, dos quais 105 milhões deverão
ser efetivamente despendidos no período e 218 milhões amortizados depois
de 1961.
No setor siderúrgico verifica-se uma
interessante cooperação entre capitais
privados e estatais, que está destinada
a garantir à indústria uma evolução
muito satisfatória.
META ALUMÍNIO
A produção de alumínio no Brasil,
em 1954, foi de apenas 1.500 toneladas»
quando o consumo atingia 21.200 toneladas. Segundo estimativas conservadoras o consumo em 1960 deverá ser
da ordem de 46.000 toneladas.
Para atender a esta demanda estão
em curso obras de ampliação das duas
fábricas existentes.
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Em Ouro Preto deverá ser concluída
em 1958 a primeira etapa de ampliação da Elquisa, que elevará sua produção a 8.800 toneladas anuais. Uma
segunda etapa, visando à produção
de 15.000 toneladas já está em consideração .
Em Sorocaba a Cia. Brasileira de
Alumínio avança sua etapa de fabricação de 10.000 toneladas e se prepara
para uma ampliação adicional a ser
inaugurada depois de 1960.
De acordo com os projetos em curso
a meta de alumínio para 1960 deverá
ser de 18.800 toneladas. Todavia, já
em 1962 deverá essa produção atingir
o nível de 42.000 toneladas.
Estão sendo considerados novos
projetos da indústria de alumínio na
Região de Paulo Afonso e em Poços de
Caldas, destinados precipuamente ao
mercado de exportação.
As estimativas de investimentos na
indústria de alumínio, no período do
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atual Governo, montam a cerca de 3.200
milhões de cruzeiros, inclusive o necessário à compra de cerca de 8 milhões
de dólares ou moeda equivalente.
META DOS METAIS NÃO FERROSOS
É reconhecida a deficiência do Brasil quanto a reservas conhecidas de
chumbo, cobre, estanho e níquel. Estes
metais que são essenciais ao processo
de industrialização vêm sendo em sua
maior parte importados porque não
conseguimos ainda industrializar em
escala conveniente as reservas conhecidas .
Prevê-se que a demanda brasileira
de metais não ferrosos atinja, em 1960,
um valor da ordem de US$ 100 milhões,
o que obriga a um esforço especial para
evitar que tenhamos que importar todo
esse volume.
Quanto ao cobre, espera-se ampliar
a produção das minas do Rio Grande
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do Sul e São Paulo e iniciar a expioração de minas no Ceará e na Bahia.
Quanto ao chumbo, estão em curso
empreendimentos destinados a ampliar
a exploração das jazidas de São Paulo
e da Bahia, visando a elevar a produção que era da ordem de 4.000 toneladas em 1955 para 15.000 toneladas
em 1960.
Quanto ao estanho, nossa produção que era da ordem de 400 toneladas
para um consumo de 2.600 toneladas,
provavelmente será duplicada no qüinqüênio.
Estamos iniciando a exploração das
reservas de zinco recentemente descobertas no País devendo a produção brasileira, que era praticamente nula em
1955, atingir a cerca de 7.000 toneladas
em 1960.
O Brasil, que produzia cerca de 300
toneladas anuais de ferro-níquel com
25% de teor metálico, deverá produzir
em 1960 cerca de 5.000 toneladas de
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ferro-níquel correspondente a 1.250 toneladas de níquel puro.
Prevê-se um investimento nesse
setor da ordem de 1.000 milhões de cruzeiros de 1957 a 1961, dos quais cerca
da metade se destinará a compras no
estrangeiro.
META CIMENTO
A indústria de cimento já atingiu
no Brasil a um grau de perfeita maturidade. Em 1953 ainda importávamos
cerca de 1.000.000 de toneladas para um
consumo da ordem de 3.000.000. Já
em 1956, a produção nacional cobria
cerca de 99% do consumo interno.
Não obstante o grande crescimento
do consumo, a indústria de cimento está
capacitada a atender às necessidades
brasileiras, com investimentos puramente privados.
Os projetos em curso garantem um
acréscimo de capacidade que cobrirá
seguramente a meFa de 5.000.000 de
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toneladas em 1960. Cerca de 3.900 milhões de cruzeiros estão sendo gastos
nesse programa, inclusive uma parcela
da ordem de 1.625 milhões para compra de divisas.
META ÁLCALIS
A produção de álcalis no País é de
importância crescente porquanto os
nossos consumos pressionam fortemente
sobre nossa balança de pagamentos.
Produzimos atualmente cerca de 20.000
toneladas de soda cáustica e consumimos 80 mil toneladas. Não produzimos
nenhuma barrilha e consumimos cerca
de 70.000 toneladas.
O atual Governo retomou o plano
da Companhia Nacional de Álcalis, reexaminou o seu esquema financeiro e
decidiu conceder àquela empresa financiamentos que montam a milhões de
cruzeiros através do Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico, além
de um aumento de capital de 600 mi-

Ihões de cruzeiros diretamente subscrito
pelo Tesouro Nacional. Com esse apoio
financeiro a Companhia Nacional de
Álcalis está desenvolvendo um grande
esforço para ter sua usina completada
em princípios de 1959. A unidade de
produção de cal acaba de entrar em
funcionamento. Quando concluída produzirá cerca de 72 niil toneladas de barrüha e 20 mil toneladas de soda cáustica. Por outro lado, várias empresas
privadas estão instalando u n i d a d e s
para produção de soda cáustica, de
modo que em 1960 deveremos estar produzindo 80 mil toneladas de soda cáustica para um consumo de 150 mil e
produzindo 72 mil toneladas de barrilha para um consumo de 100 mil. É
evidente que um esforço adicional precisa ser desde logo encetado porquanto
as necessidades do País serão superiores à nossa meta primitiva que foi fixada em 152.000 toneladas de álcalis.
Esse esforço deverá ser constituído pela

ampliação do programa da Cia. Nacional de Álcalis e por projetos privados, que contarão com o apoio de financiamentos governamentais.
META CELULOSE i; PAPEL
O Governo atual tem anunciado a
sua decisão de dar à industria de celulose e papel para jornal o mais alto
grau de prioridade nos seus programas de financiamento.
Em 1955, o Brasil produziu 90.000
toneladas de celulose e importou 120.000
toneladas, no valor da ordem de 24 milhões de dólares. Já estão em curso
projetos ampliando a produção de celulose de 90 para 150.000 toneladas e
estão em fase avançada de estudo outros
projetos que elevarão a produção de
celulose nacional a 260.000 toneladas
em 1960. Provavelmente já em 1962
seremos auto-suficientes em celulose,
com uma produção de 300.000 toneladas.
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Quanto ao papel de jornal, nossa
produção era de 40.000 toneladas em
1955 e nossa importação de 120.000 toneladas, aproximadamente, valendo 25
milhões de dólares. A expansão projetada e já em execução parcial elevará nossa produção para 130.000 toneladas em 1960, quando o consumo
deverá atingir cerca de 215.000 toneladas.
i
Quanto a outros tipos de papel, a
indústria existente está se ampliando
de forma a cobrir sempre nossas necessidades.
Segundo as estimativas atuais, deverão ser investidos cerca de 1.930 milhões de cruzeiros nesse setor, de 1956
a 1960, inclusive compras no estrangeiro avaliadas em 564 milhões de cruzeiros .
META BORRACHA

A crescente industrialização do País,
especialmente a implantação da in-

dústria de automóveis em grande escala, vai obrigar a um esforço excepcional para produção de borracha natural e vai forçar a implantação de uma
fábrica de borracha sintética.
A produção brasileira de borrai ha
natural foi da ordem de'22 mil toneladas em 1955, ano em que importamos
cerca de 22 mil toneladas de borracha
natural e sintética.
A ampliação da produção de borracha natural é difícil porque não se
pode mais basear na exploração de seringais nativos. Tornou-se pois indispensável que se ampliassem substancialmente as plantações de Hévea, que,
todavia, exigirão 7 a 8 anos para iniciar sua produção. Por isto verificou-se
ser inevitável o início imediato de uma
fábrica de borracha sintética. Está em
estudo um projeto de fabricação de
borracha partindo de subprodutos de
petróleo na Refinaria do Distrito Federal, assim como se analisa a possi79

bilidade de utilizar álcool industrial
como base para a produção de borracha.
Uma decisão a respeito deverá ser
tomada nas próximas semanas, prevendo-se que a fábrica de borracha sintética a ser construída até 1960 terá
uma capacidade de 40 mil toneladas
anuais.
O esforço de investimento nessa
meta deverá ser de perto de 860 milhões
de cruzeiros e mais de 28 milhões de
dólares, aproximadamente.
META DE EXPORTAÇÃO DE MINÉRIO
O Governo atual está dando a
maior importância à ampliação das exportações de minério de ferro de suas
jazidas. Esta exportação que foi da
ordem de 2.500.000 toneladas em 1955,
deverá atingir 8 milhões de toneladas
em 1960 com a execução do plano já
em fase avançada, de ampliação do
Vale do Rio Doce para 6 milhões de
toneladas, e o plano de exportação pela
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Central do Brasil de 2 milhões de toneladas, sendo que esta última estrada
já está aparelhada para este transporte,
loriiando-se apenas necessária a conclusão do cais de minério do Porto do
Rio de Janeiro e a instalação de carregadores especiais. Todavia o Governo
considera indispensável ampliar-se de
muito mais nossa exportação de minério. Para isto criou um Grupo Especial
de Trabalho que fixou as diretrizes de
uma política destinada a criai- condições que permitam grandes investimentos privados na construção de meios de
transporte e de facilidades que elevem
nossa exportação de minério a ?>() milhões de toneladas por ano.
Há um grande interesse de empresas estrangeiras na realização de tal
projeto, sendo possível que durante o
ano de 1958 se possa atingir a decisões
definitivas sobre o assunto. O mercado
mundial de minério de ferro exige decisões rápidas de nossa parte, neste mo-
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niento em que se projetam grandes investimentos de grupos consumidores
em várias partes do mundo. Se não
agirmos com presteza e discernimento
para atraí-los, corremos o risco de ver
o nosso minério em posição marginal c
precária no mercado mundial.
•

META INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA
A ação positiva e clarividente do
atual Governo ao criar incentivos à implantação da indústria automobilística
em grande escala, é um dos melhores
exemplos do quanto pode realizar a
iniciativa privada, quando bem orientada e quando vislumbra um quadro
claro da política econômica governamental.
Um esforço de capitalização interna
superior a 7.500 milhões de cruzeiros
em cinco anos e um poder de atração
de financiamentos e investimentos diretos do exterior que ascendem a 292
milhões de dólares no mesmo período
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são dois fatos singulares, que demonstram a vitalidade da iniciativa privada
do Brasil.
O sucesso da meta da indústria automobilística se deve à definição nítida
de uma política governamental que ofereceu a todos os interessados um mesmo
esquema de subsídios e incentivos, exigindo deles o cumprimento de um rol
uniforme de obrigações.
Estímulos cambiais pela fixação
de taxas de conversão favoráveis; estímulos fiscais pela isenção de direitos
e taxas aduaneiras para equipamentos
e peças complementares e isenção de
imposto de consumo para veículos produzidos; estímulos creditícios pelo financiamento de ágios e por financiamentos a longo prazo do BNDE; e finalmente, estímulos comerciais pela proteção fiscal ao produto nacional — este
conjunto de medidas favorece aos industriais que se submetam a determi83

nadas exigências de capitalização própria e nacionalização gradativa dos
veículos.
A política fixada pelo Governo
numa série de decretos, que eliminaram
o arbítrio administrativo no exame de
cada projeto e a criação de um grupo
de trabalho do Conselho do Desenvolvimento — o Geia — armado de eficiente elemento humano, deram aos empresários a convicção de que o Governo
cumpriria exatamente o que prometia,
sem discriminações ou favoritismo.
Ao terminar o prazo de apresentação de projetos, 17 empresas, trazendo
os nomes das maiores organizações automobilísticas do mundo inteiro, haviam tido os seus projetos aprovados
e muitos deles já se realizam ativamente. Até o momento 821 empresas
fabricantes de peças haviam sido registradas e seus planos de expansão aprovados.
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Os planos de fabricação de veículos aprovados totalizam uma capacidade inicial de produção de 232.000
veículos em 1960, época em que os caminhões deverão apresentar um índice
de nacionalização de 90% de seu peso
e os automóveis e jipes 95%.
Uma previsão conservadora estabelece, entretanto, que a meta de produção a ser atingida em 1960 deverá ser
de 170.000 veículos assim distribuídos:
Caminhões
Jipes
Utilitários
Automóveis

80.000
25.000
25,000
40.000

O aspecto cambial do esforço que
se realiza com a implantação da indústria automobilística merece ser destacado. No período de 1950 a 1956, apesar das restrições à importação de automóveis, foram gastos em média 132
milhões de dólares anualmente na com85

pra de veículos e peças, o que vinha
representando pesado ônus sobre nossa
balança de pagamentos.
Durante o qüinqüênio do atual Governo a produção de veículos no Brasil
deverá representar um valor equivalente a l bilhão de dólares, dos quais
400 milhões ainda serão importados e
600 milhões fabricados no País. A partir de 1960 os compromissos cambiais
do setor automobilístico ficarão reduzidos a valores insignificantes.
O programa da indústria automobilística prevê um investimento global
de cerca de 28.000 milhões de cruzeiros, equivalentes a cerca de 412 milhões
de dólares. Deste total cerca de 165
milhões de dólares estão sendo trazidos
para o Brasil sem cobertura cambial e
cerca de 127 milhões estão sendo utilizados mediante financiamentos estrangeiros .
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META CONSTRUÇÃO NAVAL
Visando a tornar possível a implantação da indústria de construção
naval do País, o Governo ao propor ao
Congresso a criação do Fundo de Marinha Mercante contemplou a alocação
de recursos certos por prazo indefinido,
vinculados à compra de navios, de modo
a dar às empresas que se interessam
pela construção naval a garantia de encomendas futuras.
Com a aprovação do referido Fundo,
não apenas as empresas estatais mas
também as empresas privadas de navegação disporá o de uma fonte permanente de capitalização que lhes permitirá contratar financiamentos a longo
prazo para a renovação e ampliação
de suas frotas.
Em face dessa nova perspectiva já
estão avançados estudos de empresas
privadas para construção de estaleiros
navais capazes de construir barcos com
87

uma tonelagem de 130 mil toneladas dwt.
Com a expansão prevista do setor
siderúrgico, disporá o País de chapas
grossas para construção naval, em volume suficiente para esta produção.
A indústria nacional já está habilitada a fornecer uma grande parte dos
equipamentos indispensáveis aos navios, prevendo-se ainda um rápido processo de nacionalização dos barcos, tão
logo se caracterize melhor o seu mercado.
O programa contemplado pelo Governo envolve o reaparelhamento do
estaleiro da Ilha do Viana, com finalidade principal de manutenção da frota,
a construção de dois estaleiros com capacidade de 50.000 dwt, a cargo da
iniciativa privada, o reaparelhamento
dos pequenos estaleiros existentes e a
construção de três novos diques para
reparos.
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META DA INDÚSTRIA MECÂNICA
E DE MATERIAL ELÉTRICO
PESADO

A implantação da indústria de mecânica pesada já está se processando
rapidamente no País, não só com a instalação em Taubaté da fábrica do Grupo
Schneider, como ainda pela instalação
de várias outras empresas especializadas em construção de caldeiras, equipamentos para refinarias e equipamentos para indústria de papel, cimento, etc.
Um esforço interessante está sendo
realizado pela Associação Brasileira
para o Desenvolvimento das Indústrias
— ABDIB — que, congregando mais de
uma dezena de grandes firmas nacionais, está assumindo com sucesso compromissos de fabricação de equipamentos mecânicos pesados da maior responsabilidade.
A indústria do material elétrico pesado está evoluindo rapidamente atra89

vês da ampliação de fábricas da General Electric, Siemens, Brown, Bovery, etc.
Por isso firmou-se a convicção de que
estas empresas já implantadas no País
serão capazes de reduzir gradativamente as necessidades de importações
de material elétrico pesado. Todavia
está o Governo disposto a auxiliar com
financiamentos, a mais rápida evolução
deste setor, especialmente no que se
refere a grandes geradores, transformadores e chaves automáticas.
META EDUCAÇÃO

No nível secundário, além de 141.000
bolsas de estudos a serem concedidos,
programa-se a ampliação do número e
capacidade das escolas industriais e
agrícolas.
No nível superior é dada uma
grande ênfase ao reequipamento das
escolas de engenharia, cuja freqüência
deverá se elevar de 3.000 alunos em
1958 para 7.500 alunos em 1961. Além
disso prevê-se a instalação de 14 institutos de especialização de pessoal técnico
e de pesquisa, além de auxílios a instituições científicas existentes.

Nesta meta se contempla um conjunto de medidas destinadas a tornar
a estrutura de nosso sistema educacional mais adequado às solicitações de
um processo acelerado de desenvolvimento econômico.
No nível primário são programados
esforços destinados a ampliar de 340.000
o número de alunos.
90

91

