
PROGRAMA DE ACAO ECONOMICA DO GOVERNO 

0 Governo Federal deu a conhecer as 
diretrizes gerais do "Programa de Agao 
EconOrnica do Governo Revolucionario" para 
o periodo julho de 1964 a marco de 1967, 
cuja elaboracao esteve a cargo de uma e-
quipe de tecnicos recrutada pelo Ministro 
Extraordinario para o Planejamento e Co-
ordenacao EconOmica. 

Partindo do pressuposto de que a ideia 
de Planejamento nao a incompativel com a 
predominancia da livre empresa no sistema 
econOmico, o Programa do Governo diz nao 
ter "a pretensao de apresentar-se como urn 
Plano Global de Desenvolvimento, mas a-
penas como um programa de agao coorde-
nada do Govern() no campo econOmico". 

OBJETIVOS DO PROGRAMA 

Dentro do seu propOsito basic° de esta-
bilizacao, desenvolvimento e reforma demo-
cratica, o Programa de Agao visara a con-
secugao dos seguintes objetivos: 

I — Crescimento Global 

Pretende-se a retomada do ritmo de 
crescimento apresentado pela economia bra-
sileira na Ultima decada, e interrompida no 
bienio 1962/63, corrigindo os focos de dese-
quilibrio social presentes no Pais. Salienta o 
Programa que sera exigido urn esfOrgo de 
capitalizacao nao inferior ao verificado no 
periodo 1947/61, se se deseja ampliar, na 
proporgao devida, o mercado de trabalho 
(oferta adicional anual de cerca de 1 milhao 
de empregos) e continuar elevando a renda 
real per capita. Sao objetivos fundamentais 
do Governo: corrigir, tao cedo quanto pos-
sivel, a estagnacao econOmica de 1963 e re-
tomar, ao longo dos prOximos dois anos, a 
taxa de aproximadamente 6% de crescimen-
to do produto real medio (observado no 
periodo 1947/61), criando condicOes para 
eleva-la a 7% no periodo subsequente. Corn 
esse ritmo de crescimento, seria possivel 
duplicar o produto real por habitante num 
prazo entre 18 e 24 anos, alcangando-se, na 
decada de 1980, um nivel da ordem de 650 
&dares anuais per capita. 

Planeja-se obter o aumento da taxa de 
investimentos (assegurando a participagao 
dos assalariados no Produto Nacional), por 
meio das seguintes medidas basicas: 

a) — concessao de estimulos tributarios a 
reinversao dos lucros das empresas e 

formacao de economias pessoais; 

b) — criacao de instrumentos mobiliarios 
atrativos as poupancas privadas vo-
luntarias e de formulas de capitaliza-
gao compulsOria pelos usuarios de 
servigos piablicos; 

c) — implantagao de uma politica de in-
centivo aos ingressos de capitais es-
trangeiros, de risco e de emprestimo, 
inclusive sob a forma de ajuda ex-
terna; 

d) — saneamento das financas governamen-
tais e corregao dos deficits de autar-
quias e sociedades de economia mista. 

II — Progrpma Desinflacionario 

Examinando, sob diversos angulos, o pro-
cesso inflacionario brasileiro, o Programa 
estabeleceu como objetivo seguinte a con-
tengao gradual da inflagao durante o bienio 
1964/65, corn vista a alcancar urn razoavel 
equilibrio dos precos a partir de 1966, .re-
jeitando-se, neste particular, medidas pre-
cipitadas que provoquem situagOes de perigo 
para a economia do Pais. As normas basicas 
que nortearao o programa desinflacionario 
sao: 

a) — o combate a inflagao deve partir da 
progressiva contencao dos deficits 
governamentais; 

b) — a politica de salarios devera adaptar-
se ao compasso da politica monetaria, 
a firn de que os custos nao aumentem 
mais do que proporcionalmente a pro-
cura. 0 principio a firmar a que a 
media dos salarios reais so pode ser 
elevada pelo desenvolvimento econO-
mico. Assegurando-se a participagao 
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dos assalariados no Produto Nacional 
impede-se, de outro lado, que o corn-
bate a inflacao se traduza no sacrifi-
cio das classes menos favorecidas; 

c) — a politica de credit() as empresas sera 
suficientemente controlada, para im-
pedir os excessos da inflacao de de-
manda, mas suficientemente realista 
para adaptar-se a irreversibilidade da 
inflacao de custos. Dentro desse prin-
cipio, os tetos globais de credit() as 
empresas deverao ser reajustados pro-
porcionalmente ao crescimento do 
Produto Nacional a precos correntes 
— ou, numa hipOtese quantitativa 
mais facilmente programavel, ao cres-
cimento do total de meios de paga-
mentos. 

III — Politica de Emprego 

Analisando o problema do emprego no 
Pais, o Programa conclui que, nas areas ur-
banas, a absorgao de mao-de-obra tern-se 
processado de forma menos satisfatoria do 
que no setor rural, apresentando taxas in-
feriores as taxas de crescimento demograf i-

co, total e urbano. Destacando que o ele-
mento fundamental da politica da criagao de 
emprego devera consistir na prOpria politica 
de incentivo dos investimentos, o Programa 
de Aga° objetiva a adocao de diversas provi-
dencias colaterais que impecam a ociosidade 
dos fathres complementares ao trabalho e 
que estimukm o desenvolvimento de certos 
setores de tecnologia pouco capitalizada. En-
tre essas provideneias, destacam-se as se-
guintes: 

a) — as politicas salarial, cambial e credi-
ticia deverao imbuir-se de suficiente 
realismo para que nao se criem, pela 
distorgao dos pregos dos fatOres de 
produgao, incentivos exagerados 
substituicao de trabalho por capital; 

b) — a industria de construcao civil — 
grande absorvedora de mao-de-obra 
nao qualificada — devera ser estimu-
lada por urn Programa Habitacional, 
que tome a aquisigao da casa propria 
acessivel as classes menos favorecidas, 
e que reincentive a construgao de 
imOveis para locacao; 

c) — a oferta de empregos no setor rural  

devera ser ampliada por urn projeto 
de Reforma Agraria que conduza ao 
melhor aproveitamento da terra; 

d) — o incentivo as exportagoes, particular-
mente as de produtos industriais, exi-
gentes de mao-de-obra, devera levar, 
pela presenca da procura externa, a 
melhor utilizacao de capital existente, 
criando novos empregos pela elimina-
cao dos focos setoriais de capacidade 
ociosa; 

e) — devem ser removidos desincentivos 
fiscais a reinvestimentos e a aplicacao 
de novos capitais, nacionais e estran-
geiros, na expansao industrial; 

f) — em sua programagao financeira, o 
Govern() deve conter a tendencia de 
continua elevagao das despesas de 
custeio, corn sacrificio de invesitmen-
tos geradores de emprego, e deve bus-
car, atraves de fontes nao inflaciona-
rias de financiamento, inclusive a mo-
bilizacao de recursos internacionais, 
expandir a infraestrutura de servicos 
pdblicos, atraves de investimentos ab-
sorvedores de mao-de-obra. 

IV — Politica de Distribuicao de Renda 

0 Programa de Aga° preconiza a redis-
tribuigao funcional da renda, apoiada na acao 
conjugada dos instrumentos fiscais, salariais 
e monetarios, corn vistas a atenuar os des-
niveis econemicos regionais e setoriais, e as 
tensiks criadas pelos desequilibrios sociais, 
mediante a melhoria das condigaes humanas. 

A agao conjugada do Governo preve os 
seguintes pontos basicos: 

a) — a politica salarial devera conduzir-se 
de modo a manter a participagao per-
centual da remuneragao do trabalho 
no Produto Nacional; a obediencia a 
esse principio sera assegurada pela 
adocao das normal de reajustamento 
de salarios estabelecidas pelo Governo; 

b) — pelo menos a curto prazo, dentro do 
objetivo de se sanearem as finangas 
palicas, deverao aumentar os encar-
gos tributarios, em percentagem do 
Produto Interno; em contrapartida, a 
percentagem da despesa palica no 
Produto Total devera reduzir-se; em 
conjunto, o setor privado devera arcar 
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corn maior carga tributaria ostensiva, 
mas ver-se-A progressivamente livre 
do confisco inflacionArio das suas pou-
pancas pelos deficits governamentais; 

c) — a firn de restaurar a compatibilidade 
redistribuitiva, os lucros nominais, em 
percentagem do Produto Interno, de-
verao reduzir-se. Em compensacao, o 
combate a inflacao eliminara progres-
sivamente a componente ilusOria dos 
rendimentos de capital, transformando 
em reais os lucros monetArios. A po-
litica de credit° — suficientemente 
realista para adaptar-se aos residuos 
de inflacao de custos, mas tambem 
suficientemente controlada para im-
pedir o agravamento autOnomo da 
inflagao de procura — deverA asse-
gurar, em conjunto corn as normas 
salariais e fiscais, a consecucao desse 
objetivo. 

Relativamente as disparidades regionais, 
o Programa de Acao fixa os seguintes pontos 
para a politica de recuperagao do atraso das 
Areas de menor renda per capita: 

a) — caracterizar-se-ao como prioritarios 
os investimentos pUblicos destinados 
criagao de economias externas nas 
Areas mais subdesenvolvidas, parti- 

cularmente os dirigidos ao levanta-
mento dos recursos naturais e ao a-
perfeigoamento do fator humano; 

b) — manter-se-A a politica de estimulos 
diferenciais fiscais e crediticios as in-
versOes privadas nas areas mais atra-
sadas, corn o objetivo de para ai atrair 
um volume substancial de poupanc,as 
particulares; 

c) — ativar-se-ao os Orgaos de planejamen-
to regional, conferindo-lhes maior 
flexibilidade administrativa, e tornan-
do mais rapida a sua agao de esti-
mulo aos investimentos nas areas sob 
sua orientacao; 

d) — procurar-se-A drenar uma parcela re-
lativamente substancial de ajuda ex-
terna para a realizagao de investimen-
tos e para a criagao de economias ex-
terna nas regiOes menos favorecidas. 

V — Balanco de Pagamentos 

Corregao da tendencia a deficits descon-
trolados do balanco de pagamentos, que 
ameaca a continuidade do processo de de-
senvolvimento economic°, pelo estrangula-
mento periodic° da capacidade para impor-
tar do Pais. 

INSTRUMENTOS DE AcAO 

Para a consecucao dos objetivos estabe-
lecidos no seu Programa de Agao, o Govern° 
pretende utilizar-se dos seguintes instru-
mentos bAsicos: 

I — Politica Financeira 

Estao preconizadas no Programa as se-
guintes providencias: 

a) — Politica de redugao do deficit orga-
mentArio, de modo a aliviar progres-
sivamente a pressao inflacionaria do 
Govern° e a fortalecer, pelo disci-
plinamento do consumo e das trans-
ferencias do setor pUblico, e pela me-
lhoria da composigao da despesa, a 
capacidade de poupanga national; 

b) -- Politica Tributaria, destinada a for-
talecer a arrecadagao pUblica e a las- 

trear o combate a inflacao, corrigindo 
as distorgOes de incidencia, estimu-
lando a poupanca, melhorando a ori-
entagao dos investimentos privados e 
atenuando as desigualdades econOmi-
cas regionais e setoriais. 0 Programa 
preve como medidas a serem toma-
das: a reforma do ImpOsto de Renda, 
a simplificagao do Impost° de Selo, a 
reformulagao do ImpOsto de Consumo, 
a transferencia para a Uniao da capa-
cidade de legislar sabre o Impost° 
Territorial Rural e medidas diversas 
relacionadas corn a melhoria da efici-
encia da arrecadagao por parte do 
Tesouro; 

c) — Politica Monetaria condizente corn os 
objetivos da gradual estabilizagao dos 
pregos, evitando, porem, a retracao 
do nivel da atividade produtiva e a 
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redugao da capacidade de poupanca 
das empresas; 

d) Politica Bancaria, destinada a forta- 
lecer o nosso sistema crediticio, ajus-
tando-o as necesidades de combate a 
inflagao e de estimulo ao desenvolvi-
mento; 

e) — Politica de investimentos plablicos, 
orientada de modo a fortalecer a in-
fraestrutura econOrnica e social do 
Pais, a criar as economias externas 
necessarias ao desenvolvimento das 
inversOes privadas, e a atenuar os 
desequilibrios regionais e setoriais. 

II — Politica Economica Internacional 

Compreendendo fundamentalmente o se-
guinte: 

a) — Politica cambial e de comercio exte-
rior, visando a diversificar fontes de 
suprimento e a incentivar exporta-
gees, de modo a assegurar o equili-
brio a longo prazo do nosso balango 
de pagamentos, e a absorver os focos 
setoriais de capacidade ociosa em 
nosso sistema econOmico; 

b) — Politica de consolidacao da divida 
externa e de restauragao do credit° 
do Pais no exterior, de modo a aliviar 
as pressOes a curto prazo sObre o 
balango de pagamentos; 

c) — Politica de estimulo ao ingresso de 
capitais estrangeiros, e de ativa co-
operacao tecnica e financeira corn 
agencias internacionais, com outros 

"METAS" SETORIAIS E DE 

Em linhas gerais, o Programa de Aga° do 
Governo Revolucionario preve as seguintes 
"metas" setoriais e de valorizagao regional: 

a) — Energia Eletrica: prosseguimento e 
inicio de obras destinadas a duplicar 
o suprimento de energia eletrica ate 
1970, elevando para 11,4% a.a a taxa 
cumulativa de crescimento da potencia 
instalada. A execugao desse programa 
exigira, no periodo 1965/70, investi-
mentos estimados em CrS 3 trilhOes e 
732 bilhoes, dos quais 70% serao le- 

governos e, em particular, com o sis-
tema multilateral da Alianga para o 
Progresso, de modo a acelerar a taxa 
de desenvolvimento economic°, pelo 
fortalecimento da nossa capacidade 
para investir e importar e pela absor-
gao de tecnologia . 

III — Politica de Produtividade Social 

Abrangendo os seguintes pontos princi-
pais: 

a) Politica Salarial que assegure a par-
ticipagao dos trabalhadores nos bene-
ficios do desenvolvimento economic°, 
mas que permita a sincronizagao do 
combate a inflagao, do lado da pro-
cura e dos custos, e que proteja a ca-
pacidade de poupanca do Pais; 

b) Politica Agraria, visando ao aumento 
de producao e ao incremento da pro-
dutividade na agricultura, a dignifi-
cacao das condigOes do homem do 
campo, e a melhoria das condigOes de 
emprego no setor rural; 

c) — Politica Habitacional, favorecendo a 
aquisigao da casa prOpria pelas classes 
menos favorecidas e estimulando a ab-
sorgao de mao-de-obra nao qualifi-
cada pela industria de construcao civil; 

d) Politica Educational, visando a am-
pliar oportunidades de acesso a edu-
cacao, a racionalizar o emprego dos 
recursos disponiveis e a ajustar a 
composigao do ensino as necessidades 
tecnicas da sociedade moderna. 

VALORIZAcA0 REGIONAL 

vantados no prOprio Pais. Objetiva-se 
elevar a capacidade instalada dos ser-
vigos de energia eletrica para 12,7 mi-
lhOes de quilowats em 1970, o que re-
presentara urn aumento de 7,1 milhOes 
de quilowats em relagao a 1963; 

b) — Petroleo: aumento da capacidade de 
investimentos da PETROBRAS, a fim 
de que possa cumprir urn programa 
substancial de realizacOes prioritarias 
nos setores da pesquisa, da lavra, do 
refino e do transporte de petrOleo, 
bem como de implantacao de indils- 
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trias petroquimicas, projetando-se in-
vestir, em 1965, cerca de Cr$ 225 bi-
lhOes, sendo 30% em exploragao, 15% 
em produgao, 23% em refino, 11% em 
petroquimica e 12% em terminais e 
oleodutos. As principais obras progra-
madas sac,: prosseguimento da cons-
trugao das refinarias de Porto Alegre 
e Belo Horizonte, com capacidade de 
45.000 barris/dia cada uma; conclusao 
das unidades de produgao de asfalto, 
em Fortaleza e Madre de Deus (BA); 
ampliagao da capacidade de refino das 
Refinarias Duque de Caxias (mais 
45.000 barris/dia) e Landulpho Alves 
(mais 15.000 Barris diarios); melhorias 
e adaptagOes nas demais unidades 
existentes; instalacao das usinas ex-
perimentais de extragao de xisto be-
tuminoso em Tremernbe e sao Ma-
teus; instalagao de unidades de buta-
dieno e de estireno no Conjunto Pe-
troquimico Presidente Vargas, em Ca-
xias; ampliagao da produgao de ferti-
lizantes nitrogenados; 

c) Carvito mineral: ampliagao da produ-
gao e utilizacao do carvao nacional 
para atender a expansao de siderurgia, 
termo-eletricidade e carboquimica; 

d) — Transporte Rodoviario: obras progra-
madas para o periodo 1964/69: pavi-
mentagao de 15.850 quill:metros de 
rodovias; melhoramento de 5.300 qui-
lOmetros e implantacao basica de 4.401 
novos quilOmetros. Em 5 anos serao 
investidos mais de 1 trilhao de cruzei-
ros no programa rodoviario; 

e) Producan Agropecuaria: expansao da 
produgao agropecuaria de 10% em 
1965,12% em 1966, 55% em 1970, com-
parativamente a produgao atual. Os 
principais instrumentos de estirnulo 
produgao seriam um novo sistema de 
pregos minimos, a expansao do credit() 
agricola e do suprimento de fertili-
zantes e a criagao de centros de de-
monstragao agropecuaria; 

f) — Producao Industrial: as "metas" con-
tidas no Programa, para este setor, sac) 
de natureza meramente indicativa. 
Para sua consecugao o Govern° dara 
apoio crediticio, estimulos fiscais 
quando fOr o caso, e procurara facili-
tar acesso aos creditos externos ne-
cessarios. Os ramos industriais objeto 
do Programa sao: indastria siderargi-
Ca, indastria textil, indastria extrativa 
mineral, cimento, construcao naval, 
fertilizantes, papel e celulose, metais 
nao ferrosos etc.; 

g) Educacao; em 1970 deverao estar ma- 
triculados: no ensino elementar —
cerca de 11 milhOes de criangas de 7 
a 11 anos de idade e cerca de 3 mi-
lhOes de criangas de 12 a 14 anos; no 
ensino medio — cerca de 3 milhOes 
de estudantes; no ensino superior —
cerca de 300 mil estudantes; 

h) — Sande e Saneamento: realizagao de 
diversos projetos visando melhorar os 
indices regionais e nacionais de higi-
dez da populacao. Efetivagao de urn 
programa nacional de abastecimento 
de agua potavel, para atender, no fim 
do decenio, 70% da populacao urbana 
do Pais. Aumento de 20% da capaci-
dade das redes de eserto das areas 
urbanas; 

i) — Recursos Naturais: realizacao, em tres 
etapas qiiinqiienais, de amplo progra-
ma de levantamento e mapeamento de 
recursos naturais em todo o territOrio 
nacional; 

j) — 
Previdencia e Assistencia Social: re-
forma do sistema previdenciario e as-
sistencial, inclusive com a inclusao de 
massas trabalhadoras em atividades 
rurais; 

k) — Desenvolvimento Regional: melhor 
coordenagao dos Orgaos para promover 
a valorizagao regional. 
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UNIDADE REDUTORA DE BUTADIENO DA FABRICA DE DE BORRACHA SINTETICA DA COPERBO, EM CABO (PE), INS 
TALADA COM A ASSISTENCIA FINANCEIRA DO BNDE. A FABRICA SERA INAUGURADA EM 1965 E PRODUZIRA 

27.500 T/ANO DE POLIBUTADIENO, USANDO 0 ALCOOL COMO MATERIA-PRIMA BASICA. 

O BNDE FINANCIOU A AMPLIACAO DA USINA DA CIA. SIDERURGICA MANNESMANN (FOTO), EM BELO HORI- 
ZONTE (MG), CUJA CAPACIDADE DE PRODUcAO ALCANcA 330.000 T/ANO DE A40 EM LINGOTES. 
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