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Introducão

Este trabalho ~=ocura recuperar
r~o baiano Clemente Y~rianit Quando ele
F::::-asil. fazendo parte da equipe

a ,residência

OCU?0U

do Banco do

econômí.ca 1.0 €s"overno~afé Filho, cone+í-.

vuí ca por Eugênio Gudin no J.li.nistério
00

lli~momento da vida do empresá-

da Pa zenôa , Clemente Nariani

do Brasil e Octavio Gouveia de Eu hões na

sm~oc.

no 3an-

O momento aqui estu-

em setembro de 1954 até sua renúncia em

dado vai de sua posse no cargo.
abril de 1955.
Fazemos inicialmente

análise da conjlrr!turapolítica e eco

lliT~

nôrr:icaque precede sua chega.da ao E"'nco do Erasil.
do de muita turbulência política
vel interno e externo (Parte

e de sérios problemas econômicos ao ní-

I).

6m seguida empreendemos um estudo das
mica da equipe e destacamos o papel do Banco
rior).

Trata-se de um perío-

FrOCUraITlOS também Li a ta r

ure

e Lenco de

Lnhas da política econô-

do Brasil

o"ns1;ác1.<los

C040

imp18men~ador

qi,e se interpu

ae ram contra o plano de estabilização de Gudin-3ulh5es-l':ariani,

como ta.íl.-

bém contra outros planos formulados na década de 50.
Essa nesquisa foi realizadR para o CPDOC, com financiamento
3anco da Bahia.
te I1ariani

do CP-"OC.

Baseia-Sé substancialmente no arquivo doado por Clemen-

à Funday~o Getúlio Vargas/CPDOC e também nos depoLílentos

mente ~~riani

do

e Eugênio Gudin colhidos pelo J~uivo

de História Oral

de Cle-

"

Lnd í.ce

Parte I - P011TTCA E EGO=\)~l'nANA CONJlTNT1.JRA

1952-1922

1. Crise Política e TransfoI7.,ações Sociais num Período de Transição
2. As Políticas Governamentais

face à Crise Política e à Incerteza Econômica

Capta~ão de Recursos Externos
Polí~icas C~~biais, de In~estimento

Estrangeiro

e de Comércio

Exterior

3. Jiooviôento Operário e política Salarial (1953-1955)
4. Inflação e PoLf t í.ca e de Est-ao í.Lí.zaç âo Honetária

Parte

1.

À

11

-

eLE'!ENTE

Reestruturação

J'Íl..RIANI NO :BAl'iJCO no BR...ltSI1

da Área Econômica do Estado no Pós-Guerra

2. A r;ova Equipe Econônica do Coverno Café 3'Lho:

3.

Ã

política

de Est.ab.í.Lí.zacão

de sf'azendo o _egado €etulista

de Gudi::-3ulnões-Hariani

e o Papel do Eaanco do

Brasil na sua Imp l eroerrt.ação
Ã- Controle

do Deficit PUblico

:B - Po Lf t.i.ca de Con t enc ão do Crédito

4. Às polít:cas io Café e dE T::lXa de Câ~bic
5. O Banco do Brasil e a política de Comércio Exterior: a Afirmação Institucional da CACEX

na gestão Clemente Hariani

6. Entre o tf:Hétododa Gritaria"

7.

e o Lobby Político:

Reflexões sobre a 8ã.{da

da Equipe Gudin-Nariani-BQlhões

do Governo

Algumas Conclusões Preliminares

sobre a Gestão de Clemente l1arianí na

Presidência

do Banco do Brasil

nio Gudin.

As agências governamentais

onde atuavam os

novos quaô.ros técnicca

da ár a econômica ligavam-se principalmente ao Min istério da Fazenda (SUMOC.
Banco do Erasil, CEXIM depois CACEX) e ao Itamarati (especialmente os organismos reguladores de políticas comerciais).
No ªmbito do Ministério da Fazenda começava a r~ver maior pcrner re-

A partir da criação da SUNOC, em 1945, já se

gulatório sobre a área monetária.

podia falar da viabilidade de políticas de controle do crédito, de fiscalização
da rede bancária e de controle da taxa de juro e de redesconto.

O Estado podia

exercer ~~ acompanhamento mais racional dos balanços do sistema bancário, ao me~
mo tempo que se dispunha a levá-Ios ao conhecimento público pela divulgação obrigatória na imprep~a.

Aos poucos iam sendo criados os instrumentos necessárioe à

implementação de um plarm de estabilizaç~o monetária
a crescente inflação brae
~lhava

í

eira.

que pretendesse controlar

Na área Lrrte rnac ona.l o Estado também se apaí

para levantar os investimentos estrangeiros existentes no país, ~aiS~m

messas de lucros ao exterior, de divid~ndos e royalties. ReestrutUra~se\ra

agên

eia do Banco do Brasil incumbida de regular o comércio exterior e o câmbio (a
CACEX).

Tornava-se possível a partir daí proceder levantamentos estatísticos
So~r""

sobre o comércio exterior do paí~

transa~ões de capital, que permitiriam o

cálculo mais eficiente do ba.Lanço de pagamentos do país (6 ).
Contudo ~s

organismos econômicos criados no período posterior à guer

ra e que poderiam trazer uma Tacior~lização burocrática crescente para a área
econômica defrontavam-se com obstáculos políticos.

Por vêzes eram transforma -

dos em feudos políticos, abrigando interesses econômicos e políticos diversos que
os levavam a furlcionar desarticulados, produzindo políticas econômicas fragmentadas.

Para ilustrar o descompasso entre o Ministério da Fazenda e a chefia do Ban

co do Brasil, citamos o período inicial do segundo governo~ Vargas, quando Horácio
Lafer

ocupava o Ministério da Fazenda e Ricardo Jafet presidia o B~~co do Brasil.

(~95l-1953).

Apesar de ambos serem ip~ustriais paulistas não deixou de existir

um conflito entre as políticas de contenção monetária de Lafer e o expansionismo de Jafet no Banco do Brasil. (6 )
Apesar de ter sido esvaziado

nas funções de Banco Central com a cria-

ção da Sui10C, o Banco do Brasil desem~enhou

papéis importantes no período 1945-

1955, o que fêz desse órgão governamental um alvo político bastante almejado pe
10s setores econômicos do país.

Presidir o maior banco brasileiro era muitas vê-

zes considerado tão importante quanto chefiar um ministério.

2. A Nova Equipe Econômica do Governo Café Filho: desfazendo o legado getulista

Por volta de 1953, num jantar na casa de Austregésilo de Ataíde, o vice-presidente Café Filho perg~tou

a Gudin sobre os rumos da economia brasileira.

A resposta veio seca e direta, bem ao estilo do economista: "O senhor tire daí
o Presidente Vargas, tome o lugar dele, ehame-me para Ministro da Fazenda e eu
conserto isto em poucos

meses." (1-)

Esse episódio, relatado pelo próprio

Gudin revela não apenas o seu anti-getulismo, como uma faceta pouco explorada da
sua personalidade: a ambição política.

1>lostraque O ~

famoso economista

sabia também co~o abrir caminhos para passar da vida
acadêmica e empresarial ao poder.
De fato a ascens1!o de Café Filho à presidência logo após o suicídio
de Vargas viabilizou

a chegada de Eugênio Gudin no Ministério da Fazenda.

O novo ministro era conhecido como um defensor do

neoliberalismo,

tendo se des-

tacado desde a década de 40 pela crítica acirrada Que fazia ao inter~encionismo
estatal na economia ~

do

à indústria; pela defesa

ao protecionismo tarifário

~ercado e da livre empresa e por suas ligaçãoes com 'grandes empresas estTIU~ei.ras , dos setores de eletricidade,

transporte ferroviário e telégrafo (

'8 ).

Era

favorável à integração do Brasil à economia internacional, sem protecionismos nem
atitudeg xenofobistas..

Politicamente Gudin nutria simpatias pela TIIh~t tendo

votado em todos os candiãatos à presidência daquele partido Qe 1945 a 1961 (
Gudin trouxe Dare a SU110C Octa.vio Gouve i.ade J3ulhões, que fora

-ÀO- ~rdi cl.ari..R ••

-

3 ).

_ e'

criadorV- A Presidenoia do Banco do :Brasil ficou com o banq,ueiro bahiano Clemente
lt".ariani.Para a Presidência e Direção do Banco Nac i.ona.I de Deaenvo Iv ímento
nômico

(B~J)E)chamou

Glycon de Peiva e rtoberto Campos.

Gudin estava também Alexandre Kafka..

Eco-

Assessorando a equipe de

Antes de ~c.olh...u.Clemente Mariani para o

Banco do Brasil ~udin havia convidado cinco empresários paulistas.

Todos decli-'

A comunidade qrnpresarial de São raulo certamente se indagou então soare os

efeitos de uma mudança radical

a situaçtto brasileira.

da equipe ecõnômica sobre

De fato, os gestores da área econômica no governo Vargas

(Osvaldo AraDha no Ministério da Fazenda e }~rcos de Souza ~ntas
Brasil) ~~viam passado seus .

no Eanco do

cargos para dois professores de economia

do Rio de Janeiro (Gudin e Bu.l.nões ) e para um banqueiro da Bah í.a (Nariani), todos
defensores de políticas de contenção monetária rígidas.
nagens

05

Frente a esses perso-

empresários do ~tor bancário de São Paulo preferir~~ manter-se na po-

siç~o de observadores distantes.
A nova equipe apresentava características
co~u~s:

COffi1L'1S: •••••••••••••••••••••

conhecimento técnico, consenso em torno das estratégias para combater

a infl~ão,

críticas à gestão da equipe anterior (Osvaldo Aralli~a-SouzaDantas)

e anti-getulismo.

Como Gudin teve autonomia para indicar os ocupantes de cargos

da área econômica, a nova equipe mostrou um grau de homogeneidade e complementaridade na sua atuação ••
Com o governo Café Filho mudava portanto o estilo de gestão econômica do Estado:

uma equipe mais técnica e articulada

ocupava uma arena onde os

cargos anteriormente eram distribuidos politicamente entre figuras do meio empresarial e político, que muitas vezes não estavam preparadas para as tarefas que
tinham que desempenhar.

Tomava ta~bém outra direção a política econômica, que

assumia traços mais ortodoxos, receseivo5 e internacionalizantes.
uma fragilidade política nessa equipe econômica.

Havia contudo

A ausência de empresários ou

técnicos de São Paulo (a despeito de convites feitos por Gudin a banqueiros paulistas) evidenc~va

que poderiam advir dificuldades de relacionamento' entre o

governo e o setor privado de São Paulo (especialmente ind,ustrial e financeiro).
Conquistar o apoio desse setor paulista era uma estratégia necessária da área
econômica governamental, e nessa tarefa política os técnicos não mostraram muito sucesso.

o

Jornal novaiorquino The Journa1 of Comoe~ce inforrrava em 27 de agosto

de 1954 que não era grande a expectativa de mudan;as
nanceira e exterP3

ao

radicais nas políticas fi-

Brasil com a mudança de governo.

.Lembrava que poderia ha-

ver ~~a inclinação maior do governo brasileiro para posições

econômicas liberais,

e que a liberdade no tratamento do investimento esirangeiro era um dos itens do
programa do PSP (Partido Social Progressista) ao qual pertencia o Presidente Café Pilho.

Num conciso prognóstico an~~cíava que o futuro Kinistro da F zenàa
a

brasileiro iria se uefrontar com problemas cdffibiais,de queda p~s exportações e de
externa.

As primeiras
do governo Vargas iam

análises de Gudin a respeito do legado econômico do sebUQP2

meST~ direção do jornal nor~eamericano, com destaque po-

à inflação herdada, que o jorr~l omitira, e cujo controle iria se

rém

numa das pr-í.nc í.pa í.s políticas à..eGudin no l'linistérioda Pazenda ,
conhecer a ext.enaâo de sua tarefa dizia êle:
aTOS

um edifício que aúea9a ruir.

cons~ituir

j-.iostrando
não des-

"O governo vem sustentando com os orn-

Não sei se o novo Congresso virá dar u'amâo

ao (Hinistro) para escorá-lo. (. e _) Não tenho vocação para Oaaeand.ra, ma s ia História ensina que toda conjuntu.ra baseada na infla.ção tende a desmoronar-se. (•••)
A manteiga desapareceu da mesa da classe média.

O bife está circunscrito

bo í.t.es
, Quando os fogões uas favelas se apagarem, não sei

° que

às

sucederá nas :r;::.asll.(ll

Os proble~as na área do café envolviam_a ~~s~entação das operações dê
financi~~ento e venda de café feitas na gestão 0s,~ldo Ar-anna, a tentativa de
recuperação do mercado norte-americano para o café e o financiamento das safras
de café de 1955 sem ter que recorrer a emissões.
Havia também débitos comerciais e financeiros de pronto vencimento no
valor de 300 milhões de dólares necessit~~do negociação.(12). Em setembro de 1954
Gudin foi
Bank,

50S

Estados Unidos para tentar obter créditos junto ao

O Secretário do Tesouro do governo Eí senhovez- negou os créditos solicitados

pelo 3rasil.

Ao que

parece temia pela estabilidade das políticas econômicas do

noVe governo frente à crise política em que o Brasil vivia
então
de

Fed.eral Reserve

lli~

empréstimc junto a um gr~po de

dólares,'!com taxas favoráveis- ao Brasil

(13),

O Ministro buscou

bancos americanos, no valor dê 200 milh5es
U

(14).

Posteriormente obteve um crédi-

to de emrgência de 75 mí.Lhõ as de. dólares do EXll'IBAlTK.

Jl

O
?

Os responsá.veis pela á.rea econômica não pouparam esforços para atacar as
três áreas-problema

da economia: Lnf Iação, café

e dívida externa.

Puas

tica uma rigorosa política de combate .à inflação, r'ecune raram a situação do,café
-tQ..Yr\ põlOA.LO"'

no mercado externo e saldara~os

•..•...•.•.
".:bl.)

-

cJA.a.~

C.DM ---

Instrução 113 da Su~~C, que comentamos mais atrás.
A seguir passaremos a discutir
e implementaàas

de forma bas tanté

três políticas significativas formuladas

ar-t í.cu.Lada

J)$10 l'Ünistél1io~daFazenda, SUMOC e

Banco do Brasil; a política de estabilização monetária, a política do café e a
afirmação institucional da CACEX, que se torna então um importante organismo de
controle das importações e regulação das exportações.

-

d.a o!.-le.ncO-D

compronissos financeiros no exter~?romoveram

também a abertura da economia industrial ao investimento estrangeiro

~
~

ram em prá-

J

3. A Política de EstabilizaKão de Gudin-Bu1hões~~ariani

e o Panel do Banco do

•

Erasi1 na sua Implementaç~

Clemente Hariani atribuiu sua escolha para a Presidência do Banco do Brasil ao fato de ser banqueiro e ter a finidade de orientação com o Ministro Gud í.n , Para
ele o Banco do Brasil era uma agência executora de
no Ministério da ~zenda.

UDa

po~ítica ~ue seria formulada

No entanto, como semyre criticara as políticas de apro-

fundamento do defici t público e da inflação, Hariani via }:lesse cargo a oportunidade de por em prática os princLpios de política fir~ceira
mo líder empresarial.

Na cerimônia de posse

que sempre defendera co-

na chefia do Banco, Clemente ~~riani

afirmou sua posição contrária à concessão "exagerada" de creditos, ao favoritismo

e

à especulaç~o (15).
A imprensa paulista contudo r~o facilitou os primeiros momentos do novo

Presidente do Banco do Brasil.

Circulou em São Paulo a notícia da má vontade

de

VLariani para com o Estado, o que levou-o a pedir aos pau1istas um ·crédito de conf í.anç

a"

(16)
As linhas do plano de estabiliza9~o de Gudin e sua equipe compreendiam:

A- Controle do

deficit público

Seria feito através do esforço de equilibrar receitas e despesas do orçamento, da redução dos gastos públicos dentro e fora do país, da captação de novos recursos para o governo através da eliminação do subsídio à gasolina.
tentou

Gudin

extrair recursos dos setores de maior renda, enviando ao Congresso pro

jetos de lei aumentando o imposto de renda sôbre o lucro das aç5es ao portaüor
e criando um imposto sobre lucros extraordinários de empresas.

Estas duas medi-

das, submetidas ao Co~-resso ali não tiveram aprovaç~o.
A receita pública de 1954 fora préviBta com o valor de 46 bilho9s
cruzeiros.

As despesas deveriam somar 49 bilhões, apontando para um deficit es-

perado de 3 -bilhões de cruzeiros.
mento

de

Oud.í,n

revelou contudo a existência de um orça-

extra, constituido pelos gastos das autarquias, não computados no outro

orçamento.

Esse deficit do orçamento extraordinário deveria atingir em 1954 cer-

ca de 12 bilhões de cruzeiros

(17).

Sem um controle rígido dos dois orgamentos

r~o seria possível deter o processo inflacionário porque a pressão para emitir levaria à elevação do custo de vida.
O deficit orçamentário era
ele fora de 6,1 bilhões; em

1954

llina

prática cost~~eira dos governos (em

chegara a

7,1

bilhões de cruzeiros).

nha, segundo o diagnóstico de Gudin,

1953

Ele advi:

a) das caudas orçamentárias que o Congresso votava
sas ext:raordinárias sem previsão de receita; (

anualmente, incluindo despe-

1~)

b) de despesas na área militar, as quais surgiam inesperadamente sem obedecer a
uma previsão anual orçamentária;
c) provinha também do próprio Presidente da República e de seus mir~stros, que
buscaYaIn abertura~ de novos créditos
gação, sem

para hidrelétricas, companhias de nave-

a previsão da receita correspondente.

Gudin julgava que controlar o orçamento em meio a ~ntos
era uma ta rafa praticamente impossível.

obstáculos

Já a regula~ão das políticas do café

e do crédito, que dependiam de or5~nismo6 diretamente subordinados ao Ministério da Fazenda, não implicava dificuldades de igual porte.
A despeito dos empecilhos pÓlíticos para manter o equilibrio orçamentário~Gudin controlou com pulso forte a redução de gastos públicos, cobrando

doe

demais Ministérios economia, retirando o subsídio da gasolina e sobretudo reduzindo a capaoidade de financia~ento do governo (via créditos, redesconto do Banco do Brasil).

Informado pela Slli10Ce pelo Banco do Brasil de que várias autar-

quias estavam operando suas contas com bancos privados, Gudin exigiu que órgãos
como os IAPs (Institutos de Aposentadoria e Pensões), o IBG, o IBGE, a LHA (Legi~o Brasileira de ASSistência), a Caixa Econômica Federal, a Estrada de Ferro
Central do Brasil, passassem suas contas para o Banco do Brasil (19)
Me~~o assim, ao deixar o Ministério em abril de 1955 Gudin
o Ministro José Maria Whitaker mais um orçamento deficitário.
deficit era de 14,4 bilhões de cruzeiros, sendo que
paga~ento de um abono ao funcioRali~o

deLxava para

A estimativa para o

metade dele correspond.ia ao

civil e militar. (20)

B - política de Conteção de Crédito

Foi implementada medi~~te um trabalho articulado entre a Sü~OC (formuladora das diretrizes) e o Eanco do Erasil (implementador daquelas decisões).
Tres instruções da SUMOC, que atingiram o Banco do Brasil e o setor bancário privado orientaram a política de restrição do crédito; em outubro de 1954:
a Instrução n. 105 da

sm~oc,que

fixou limites nas taxaa de juros sobre de-

sm~oc,que

estabeleceu um aumento da taxa de redesconto

pósitos bancários;
a Instrução n. 106 da

e juros dos empréstimos feitos pela rede oficial aos bancos privados.

Essa me-

dida visava conter a expansão do crédito privado. Ela se fundava na idéia de
Gudin de que o redesconto deveria ser um urecurso de emrgência e não uma fonte
normal de suprimento de capital aos bancoe";
ele, continuar com uma política onde
62

o/a

respectivamente

Não era ma í.s possível t segundo

o crédito e o z-ecescontc

cresciam 41 °la e

enquanto o aumento da produção real era de 5 ôjo ao ano (21)

A.Carteira de Redesconto e a

a Caixa de Mobilização Bancária tinham sido, no

governo Vargas, fontes de expansão da oferta de dir~eiro aos bancos privados
e agora precisavam ver sua a~ão contida.
a Instrução n. 106 da SUMOC, que elevou a taxa
sobre depósitos à vista

e à prazo.

de recolhimento compulsório

Essa taxa cobrada aos·bancos .comerciais,

deveria, segundo o Yrinistro, ser tJ:~cafiada nos cofres da 3D110C formando assim
um fundo de estab í.Lt zação ,

Além disso

50

e/" dos

novos depósitos captados pelos

bancos do sul do país deveriam ser' ta~bém recolhidos à S~10C,(22).

A redução dos depósitos bancários conjugada ao encarecimento do redesconto visava desaquecer o ritmo das transa~5es via rede b~~cária privada, o que
provocou a rea~ão dos sindicatos de bancos do P~o de Janeiro e de São Paulo, que

di

7

pressionaram a Sffi10Ccom

memoriais e sugest5es alternativas.

rioca pediu à Superintendência

a liberação das taxas de juros e a redução das

taxas de redes conto para duplicatas e promissórias,
de ~uerer fortalecer sua posição de banco comercial
vado.

Questionavam

O Sindicato ca-

acusando o Eanco do :Brasil
em detrL~ento do setor pri-

também o governo sõbre a existência de um frpropósito deli-

berado de alcançar a deflação (•••) através do cerceamento da atividade bancá-

"

ria particular' em

favor do Banco do 3rasil, a verdadeira fonte do processo de

expansão monetária (23).
Além dos bancos protestavam contra a política de conteç~o monetária
os industriais (às voltas com uma crise de energia elétrica, dificuldades de
importação de matéria prima e e~uipamentos e falta de crédito).

O setor

construção civil queixava-se

(24).

também

da conjuntura de recess~o.

da

Apesar da oposição do setor financeiro, industrial e da conat.rucão
civil, Oud í.n sustentou as medidas da Sill40C. Com

ironia Gudin respondeu

aos

críi:icos de suas medidas que Irgritas.sem" contra elas: "Se com uma forte gritaria
pode-se obter a revogação da med.ida, vale a pena gritar" (25)
O impact.o dos regulal'llenios
da Superintendên,cia foi rápido: o volume de
empréstimos a06 banco6 comerciais reduziu-se

e o movimento de expar~ão do cré-

di~of que ~{é então fora capitaneado pelo Banco do Brasil arrefeceu ((26), (Quadro 3)

Quadro 3 - O Papel do nanco do Brasil
(1950-1955)

PZ

Expansão do Crédito

Em cruzeiros

Expansão do Crédito do 3B
(Credito à Produção e ao Comércio)

Assist. Financ. do 3B aos Bancos
Comerciais (BB+ Gart. de Redesc.
+ Cart. de Mobil. Bancária)

Sei 1954

14,9
24.7
34,4
40,4
55,5

bilh5es

13,6 bilhões

Fev 1955

56,0 bilh5es

11,8 bilhões

Dez 1950
Dez 1951
Dez

1952

Dez

1953

Fonte:

bilhões

5 bilh5es
6,5 bilhões

bilhões

8t1 bilhões

b.iIhõea

11,4 bilhões

bilhões

,-

do Cargo a José fIaria
Discurso d.e Eugenio Gudin na '".l.ra.nsmlssao
1955) AGE

w:.'J.i taker (abril de

4. As políticas do Café e da Taxa de Câmbio

Em meados de-1952 o Brasil atravessava um período de dificuldades cambiais, com uma situação deficitária r~ bal~a

comercial.

O governo brasileiro

denunciou então a existência de interesses de especulação com o preço do café
no mercado ext.e rno , Nessa ocasião, o JVJinistroda fazenda

Horácio Lafer estabe-

leceu um preço mínimo para o produto a fim de assegurar receita.
restabelecia a intervenção governamental no mercado de café.

Essa medida

Em 1952 o governo

comprou cerca de 207 mil sacas a fim de manter o prego internaoional estável
final daquele ano era criado o Instituto Brasileiro do Café, ór~o

Ao

corporativo do

governo, que contava com a presen~a de cafeicultores e da burocracia (representantes do Ministro da Fazenda, 3anco do Brasil e SUFIOC).
A política do caie era efetivamente formulada pelas três agências

acima, cabendo

ao IBC implementar as diretrizes estabelecidas.

Elas controla-

vam a taxa de câmbio do café, a política de credito à cafeicultura e até mesmo o
otçauen~o üo rBC.
va mais

~T~

governo

(27).

Como org-dDismo executor da política do café o IBC representa-

arena para onde convergiam as pressões dos cafeicultores

sobra o

Com a mudan98 na política ca~bial em outubro de 1953 (Instrução .70 da
SL~OC, comentada na parte r) a cotaç~o cambtal üo café foi elevada •.e as exportações melhoraram no último trimestre do ano.
Banco do Brasil (CACEX)

A Carteira de Comércio Exterior do

tinha agora um papel menos intervencionista no processo

de exporta~ão, comparado ao da CK(IM, extinta com a reforma c~~bial de 1953:Ncprincípio de 1954 os preyos do café na Bolsa de Nova rorque se elevaram.

)~egava-se no Brasil que a geada de 1953 danificara os cafezais, prevendo-

-se uma redução da safra daquele ano.

Vendo no aumento do preço do caré

nobra especulativa. o mercado norte-americano
brasileiro) se retraiu.

(que consumia cerca de 2/3 do café

Ás vendas de café começa~n

Nova Iorque começou a descer rapidamente.

~~a ma-

a cair, e o preço r~ Bolsa de

Novamento ogoverno brasileiro decidiu

í~kervir, fixando o preço mínimo do café em 87 centavos por libra peso (tipo Santos 4) (decreto n. 35.612 de 5/6/1954).
Bolsa novaiorquina e o governo

Contudo esse pre90 r~o se sustentou na

se viu forçado

a mar.t e:r o preço

mínimo fixado.

Sem poder intervir diretamente na bolsa norte-americana, a política do Ministro
da Fazenda Osvaldo Aranha consistiu em fin~~ciar firmas exportadoras para que
elas vendessem café pelo preço mínimo fixado (87-88 cen~aYos por libra peso).
O governo de São Paulo foi também encarregado de comprar café com fin~~ciamento
governamental.

Os recursos para essas operações

plicado r~ parte I), através do Banco do Brasil.

vinham do fundo dos ágios (exO mediador dessa op~raç~o de de-

fesa da cotação de café nos Estados Unidos era Wallace Simonsen, um empresário
paulista do setor de exportação de café

(28):.'

Não conseguindo sustentar o preço mínimo de 87 centavos o governo, através da Instrução n. 99 da Sill10C(14/8/1954) reduziu o preço mínimo (72 centavos
por libra peso) tornando-o equivalente ao pre90 interno do produto.
dida o Banco do Brasil teve de complementar
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rec~~os

Com essa me-

já fornecidos a seus agen-

tes na operação (as firmas exportadoras Leon Israel, Suplicy e Vieitas e o gover-

A importância gasta inicialmente nessa oDera~ão
. ... foi de
TIS S 7.250 milhões, complementados posteriormente por US S 2 milhões já no go_
no de São Paulo).

v&rno Café Filho.

Com a dificuldade de coloca~ão do café brasileiro nos Estados

US S 13 milhões, que foram cobertos pelo governo

Unidos sobreveio um prejuízo de
bras"leira ••

O novo Ministro da Fazenda Eugênio Gudin manteve a política cafeei-

ra do governo anterior, dando continuidade aos débitos contraidos com as firmas
expo=~adoras

O preço externo do café foi reajustado de 72 para

e com São Paulo.

57 centavos

a libra. ~~ outubro de

já

(29).

estava firuL~ciado ou exportado
Na

1954 cerca de 70c/~ do café daquela safra

opinião do Presidente do Banco do Brasil, Clemente IV'lariani,
teria

sido melhor evitar a operação de intervir na Bolsa de Nova Iorque.

Se~~do

ele,

o 3rasil com isso perdeu divisas num momento em que elas se tornavam escassas com
Também discordava da Instrução 99 da SUNOC, que -teve um

a queda nas exportações.

impaçto negativo sobre o mercado.

Y~s diante do fato cons~~adoJ a melhor atitude

segunào ~~riani, era "continuar discretamente a sustentar as cotações atuais" até
(ju-l1ho1955).

o fin.al dos contratos com as f í.zmas exportadoras

Como a avaliay~o ãa política do café de Osvaldo Aranha feita pelo presidente do Banco do Brasil foi veiculada pela imprensa, Aranha e 11arcos de Souza
Dantas buscaram justi!ic~-se
Gudin.

ante os jorr~is e perante o Ministro da Fazenda

Defenderam os contratos àe financiamento

com opção de compra feitos en-

tre o Banco do Brasil e as firmas exportadoras, bem como a fixação do
nimo de

87

centavos por libra-peso.

der as cotações do café Hhá
ferta". (39).

Como o

me

preço mí-

O ex-l1ínistro da Fazenda dizia que para defen

que entrar

no mercado e comprar os excedentes d2 o-

sozinha. não podia levar ~ frente a compra e venda do ca-

fé nos Estados Unidos, o governo resolvera apelar para os exportadores e para o
governo de São Paulo.

Além disso

Osvaldo Aranha defendia o uso dos ágios dos

leil~es de câmbio para as políticas de re~~lariza~ão

dos mercados importadores

de produtos brasileiros, ao invés de recorrer a emissões ou f~~dcs do Tesouro.
Alocando recu=sos do fundo dos ágios para essas operações não se estava alimen~ando um processo inflacionário e sim distribuindo

recursos que vinham de uma so-

bretaxa das L~portações (em geral industriais) para a área do café
O debate

entre

(31).

as duas equipes econômicas em torno da :política

do café

ficou em aberto na História, como outros tantos debat~s que envolviam orienta ções diversas quanto ao papel regulador do Estado na economia~

as prioridades

da política econômica (crescimento econômico ou estabilidade monetária) e o favorecimento

a interesses econômicos regionais.

Segu.ndo Gudin as conseQ.uências da polític2. "desastrosa" de Osvaldo Aranha para o café foram:

a redução de lOUjodo conSlli~O do produto nos Estados

Unidos; a substituição do café torrado pelo solúvel p~quele país; o avanço do
café africano, que abocanhou fatia do mercado norteamericano

que antes cabia ao

Brasil e a reduç~o dos estoques de café nos Estados Unidos.

Os efeitos da po-

lítica cafeeira ao nível interno
comprarem e financiarem

4 milhões

foi a necessidade do Banco do J3rasil e do IEC
de sacas não exportadas, no valor de 8 milhões

de cruzeiros, vindos do fundo dos ágios dos leilões de cambio (32).

o sucessor de Gudin na pasta da Fazenda (José }~ria wnitaker) procurou
evitar políticas de manuten~ão artificial do preço do café.
ta;ã o dos pre~os e à política de preços mínimos para o café.

Á

à 6usten-

reação dos pro-

A Bolsa do Café de Santos ficou fechada por

dutores e exportadores foi grande.

Além disso o novo Ministro tentou liberar a taxa de câmbio, pondo

dois dias.

fim ao regime de câmbio múltiplo
que

Pôs te~o

da Instruyão 70 da SITMOC. Face à incerteza

tal reforma poderia trazer para a economia brasileira, o Presidente Café Fi-

lho optou por não liberar o câmbio.

Fressi6nado pelos ÍIlteresses do café e des-

contente com a impossibilidade de reformar a política cambial wnitaker pediu
demissão do cargo poucos meses após ter assumido o 11ínistério da Fazenda (33).

B -

política Cambial

Com a queda nas exportayões em 1954 começaram a escassear as divisas
estr~~geiras.

O Ministro da Fazenda Eugênio Gudin restringiu então a quota de

divisas d sponfve í.spara os leilões de câmaí,o
í

mí.Lhões de dólares mensa í.spe.saou-ere
vado se reduziram com essa medida.

de produtos irr.portados (de 40

a 10 milhões).

As Impoz-tac.õee

do 'setor pri-

Havia por um lado uma aguda escassez de divi

sas cambiais e por ou'trouma intensa procura de matérias primas e 'ens de capital
importados.
exportações.

Â

solução que se apresentava para o problema cambial era a~entar

as

Era necessário lutar pela recuperação do mercado norte-americano

de café, mas era t2JIlbémimportante tratar de diversificar a pauta de ',produtos
de exportação brasileiros e buscar novos mercados para que o episódio de

não voltasse a se repetir.

Depender unicamente de

lli~

1954

produto de exportação e

àe um grande mercado podia ter consequências trágicas quando um faltasse ou o
Nesse sentido a crise c~mbial de 1954 teve o efeito de con-

outro se ~etraisse.

tribuir para a conec entí.zação da necessidade de d ivere.íf í.ca r o comércio exteí

rior

...."

.•
DraS~..Lel.ro •

..•

No

início de 1955 duas instruções da Sill'lOC
fizeram ajustes ao siste-

ma c&~bial brasileiro.

A Instru~ão n. 112 aumentou as bonifica~ões aos produtos

de exportação (exceto o café) com vistas a incentivar a venda de novos produtos
no exterior.

A oafeicultura protestou contra sua exclusão e teve o bonus do café

Teajustado através de Instrução da SUNOC de fevereiro de 1955. Os interesses da
cafeicultura nunca
n í.f í.c-iç ão ,

sofTiam prejuizos, lutando junto ~ SL~~OC por aumento da bo-

Ase ím , entre outubro de 1953 e f'eve rei.rode 1955 eles .receberaraum

aumento de 101~~ em
café subiram 33 <i""

bonificações, enquanto que no mesmo período os preços do

(34)..

A Instrução 113 dizia respeito à concessão de facili-

dades para importação de equipamentos a indústrias que se instalassem no país ou
que quisessem se expandir (no caso das já instaladas).

Os bens de capital deve-

riam seI'computados como capital investido no empreendimento em lU~T
\ amoas

gos com divisas estrangeiras.

de serem paCLS

Gudin e 3ulhões, fo:rmuladores de ~ med i daõ buscavam

com ela a) estimular as exportações,

a~en~ando

assim a receita em divisas e evitando o deficit comercial e no balanço

de pagamentos; b) estimular e facilitar a vinda de capitais estrangeiros ao páis
através da iillporta~ãoinicial de equipamentos sem cobertura cambial, c) poupar divisas que seriam gastas no reequipamento
Gudin

industrial

era favorável à liberação da taxa de câmbio.

Contudo vinculou

qualquer reforma cambial no sistema de câmbios mÚltiplos ao êxito do seu plano de
estabilização monetária; adiando dessa forma a liberayão da taxa de câ~bio. Apede sua posição, em todo o ano de 1955 reinou ~na situação de grande incer-

sar

teza na área cambial

quanto a uma possivel reforma cambial.

5. O Banco do Brasil e a Polític~ de Comércio Exterior:

À

Afirm~ão

Institucio

nal da CACE:( na gestão Clemente Hariani

A CACEX

foi criaãa a partir da refoTIT~lação da polític~ cambial levada

a efeito em outubro de 1953 pela- Instrução 70 da Sm-IOC. Essa medida após aprovação do Congresso em dezembro de 1953 (Lei n. 2.145) pôs fim à desgastada CEXIM
a quem cabia fazer os

Lí.ceno

í.amentos das importa;;ões brasd Le i ras ,

E.'1l

seu lU{;.--ar

foi criada a carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil, CACEX. A nova Carteira não
Çao como

detinha o arbítrio na concessão de licenças de importação e exportaa CK{ll1.

Ela implementava

licenciamentos de exportação e importação

cuja taxa de c~mbio ela ajudava a delimitar, mas cabiam em última instância à
Progressivamente contudo o papel da CACEX começou a ser sentido' na) áreas

SUMO.

ligadaSà po Lft í.caeconômica externa.

(35).

Clemente Mariani assumiu a chefia do Banco do Brasil peucos meses após
a criayão da CACEX.

Vindo de uma atividade empresarial ligada ao comércio expor-

tador de um produto !lgravoso", o cacau, e tendo acompanr.ado de perto a crise do
café

de 1954, Nariano era franc~Gente favorável a uma política de diversifica-

vão das exportações.
equipar

Daí ter dado aten9ão à estrutUIáção da CACEX.

essa Càrteira para atuar eficientemente

na área

Buscando

de comércio exterior,

trouxe para dirigi-Ia o economista bahi~~o Ignacio Tosta Filho, da Comiss~o do
Com~rcio de Cacau da Barlia. Tosta Filho trouxe

dinamismo à CACEX, reunindo à sua

expertise técnica na área de exportação de cacau, a sua capa~idade política para
tra"i.arcom os in1.eresses mais diversos de exportadores de produtos primários (exce
to o café) J de industriais (exportadores de manufaturados e importadores de matérias primas e equipamentos).
Ao assumir a direção da CACEX, Tosta Filho encontrou a agência em fase
de estruturação.

Criada lidodia para a noitelt em substituição à tão criticada

CEXIM, cabia à nova Carteira

desenvolver ~m trabalho sério em prol do aumento das

exportações a fim de obter divisas cambiais para o país.
nar a CACEX ~~a área dinâmica

Tosta Filho buscou to~~

e poderosa no seior do comércio exterior.

Reali-

zou estudos e deu incentivos ao com~rcio exterior , provendo também financi~~ento,
transporte e armaze~uento

para produtos importados ou ~guardando exportação. (36)

A partir da Instrução 113 da Sffi10C a CACEX ganhou

significativo poder de arbí-

arbítrio no licencia~ento das importações sem cobertura cambial.
ais locais, que até en~o

Os industri-

tirillamacesso aos organismos da área cambial, foram a-

fastados do processo de concess~o de licen~as de importaQão pela Instru~ão lI;.
A tarefa fu-~damental da CACEX nos seus primeiros anos foi estimular novos produtos para exportação, proteger
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produtos gravosos, aQ~entando e diver-

eí.f'Lcandoas expo rtações brasileiras de produtos primários e manufaturados.

A

expor-tação do café ficava fora de sua aLçada (cabia ao rsc) o que lhe retirava
boa parte do pouer regulatório na área das exportações..

Contudo, para os pro-

dutores e exportadores de produtos primários que não o café, bem como para os
industriais que desejavam exportar manufaturados, a CACEX tornou-se a agência
que viaoilizaria o aumento da produção e a pesquisa de novos mercados.
orientação da CACEX

antecipava uma

A nova

modificação que progressivamente iria ocorrer

na política de comércio exterior brasileira.

Na década se5~inte (especialmente

após 1967) ela se tornaria mais diversificadat menos dependente das exportações
do café"

incorporando na pauta de exporta;:ãoos produtos manufaturados. Desde

1954 portanto a CACEX se preparava para ser a agência re5uladora da política
de comercio exterior. formando ~uadros técnicos e acumulando expertise.

Tosta

Filho permaneceu à frente da Carteira por quase urna década, consoLí.dandoo perfil dessa agência.

6. Entre o '~étodo da Gritaria" e o Lobby Político: Reflexões sobre a Saída
da ESuipe Gudin-Bulhões- Y~riani

o

do Governo

trabalho integrado entre as tres areas-chave do aparelho econômico do

Estado (o Hinistério da Fazenda, a SUHOC e o Banco do Brasil) permitiu que várias
diretrizes propostas por Eugênio Gudin fossem cumpridas no curto espaço de
nos quais o economist.a esteve à frente do comando da economia.

7

meses

Usando o fundo dos

ágios de importação para financiar e comprar a safra do café (o que Osvaldo Arct!lha
já fizera na sua gestão)

Gudin evitou orecurso à emissão de papel-moeda.

trição ao crédito, implementada pelo Banco do Brasil
SUNOC
da

A res-

através de diretrizes da

foi levada a efeito de modo a transferir os recursos do

Banco do Brasil

área do crédito em geral para a do f'Lnanci.amento da safra de caie de 1955,

evitando que o governo tivesse de emitir.

O reequipamento industrial e a passa-

gem da industrialização a um patamar tecnológico mais avançado (a despeito da escassez de divisas para a L~portaç~o) foi

tornado possível através da permissão

da vinda de bens de capital do exterior sem cobertura cambial (isto é. sem gastos de diVisas), através da Instruyão 113 da SD110C.
Á

despeito da eficácia relativa da

política anti-inflacionária, Gudin

se deparou com importantes obstáculos que termir~ram por inviabilizar seu esforço
de estabilizaç~o monetária.
via~.

De um lado não conseguiu conter a voracidade do Le-

Em diversas ocasi8es Gudin se quéixou da dificuldade

impossibilidade

mesmo - de controlar os gastos das empresas governamentais (aut~rquias) •• O Ministro atribuia também ao Congresso parcela da respor~abilidade pela não implementa~ão de sua diretriz de conter despesas e aumentar a arrecadação provenien-

~e ne 'mpostos.

E o próprio Executivo foi acusado de contribuir para tornar in-

viável a política de estabilizaçãode Gudin.

Atendendo a interesses ligados à

sucessão presidencial em 1955, Café Filho solicitava do Ministro da Fazenda a abertura de créditos com finalidades puramente políticas

(37).

Por outro lado, as políticas de estabilizaç~o que surtiram efeito (retração do crédito, suspensão das emí.eaõee , z edução

da quota :nensal de divisas

estrangeiras ~ara licitação em leilões de câmbio) geraram grande insatisfaç~o
junto aos setores empresariais (comércio, industria manufatureira, construção
civil e bancos privados) especialmente em São Paulo.

No final de 1954 houve uma

crise econômica em São Paulo, quando aumentou o número de falências e apareceram
sinais de desemprego e queda da produção industrial.

As dificuldades de importa-

ção de matéria prima e equipamentos pela indústria em virtude da escassez de divisas camb aí.s , somadas à insatisfação com a política ortodoxa de combate à inflação e
í

pela falta de acesso do eID?resariado a Eugênio Gudin ,mobilizaram o empresariado
paulista.

O lobby empresariel de São Paulo usou'corttra Gudin um canal político:

o governador de São Paulo, Janio Quadros colocou-se como pro ta-voz do empresaria~o e estabeleceu um acordo com o governo Café Filho.
se dis~~a

No processo sucessóriot

Jar~o

a apoiar o candida~o Juarez Távora, indicado pelo Presidente Café Filho,

.em troca da obtenção

ir.lediatade

Brasil para São Paulo.

dóis -lünistérios e da Presidência do Banco do

_'oeandoconhecímerrto da eixstência desse acordo, o Minis-

tro Gudin decidiu renunciar ao cargo, descrente da viábilidade de levar à frente
sua política econômica.

Alegando que "o t ímone í.rode um barco em mar bravio não

pode deixar de 'ter seu homem de confiança na casa das máquinas" Gudin explicou ao
Presidente Café Filho que não poderia ter "um Presidente do :Banco do Brasil escolhido por outros e de outros dependente 11 e que preferia dessa forma renul'lciar.

o

~:in~s~=oà~ Fazenda optava por deLxar o poder a continuar no

cargo sofrendo inter-

:e=ências polí'ticas rdS suas diretrizes. (38).
li

decisão de Clemente Hariani de renunciar ao cargo de Presidente do

~ancG do ~~sil
e Janio

se deu imediatamente após a di~~lgação do acordo entre Café Filho

~Jadros, den~~ciado pelo rádio por Carlos Lacerda.
O novo l>linistroda Fazenda, o banqueiro paulista José :Karia ',{nitaker aten-

deu prontamente as reivindicações do setor a que pertencia e afrouxou a política de
crédito, reduzindo as taxas de juros e estendendo os lL~ite8 de créditos dos bancos
privaõ.os. ::.Paratanto ele suependeu as Instrução da Surnoc de números 106 e 108,
que controlavam o crédito.

Terminaya mais um plano de estabilização, inviabiliza-

do pela oposi9ão de setores econômicos dominantes, entre eles o empresariado de
S~o Paulo.
O legado das experiências

não concluidas de estabilização monetária da

década de 50 (Plano Lafer, Plano Aranha, Plano Gudin e Plano Lucas Lopes) foi a
ccnstatação de que:
(1) o controle das despesas públicas erá. inviável naquela conjuntura, devido à
impossibilidade de se regular os gastos das autarquias, e de contornar as
pressões políticas existentes dentro do governo e que demandavam constantes
suplementações de créditos.
(2) tornava-se ext~emamente remoto o sucesso de ume Folítice de arrocho salarial

em face da demanda crescente por reajustes vindas dos trabalhadores e também
do funcionalismo civil e militar.

A sucess~o de eleições para o Congresso e
-

a Presidência da RepÚblica tornava remota uma política de contenç~o_salarial
como parte de um plano de estabilização;

(3) o aumento da carga tributária. por autorizayão do Congresso era práticamente
impossível;

(4) a burguesia industrial, comercial e fir~nceira (de São Paulo em especial)

,

rejeitava políticas de controle de inflação que implicassem em recessão, so
aceitando estabilização que permitisse o crescimento econômico;

(5) por fim, a lição política que o episódio de sua saída do Ministério da Fazenda deixou para Gudin (como também para outros ministros que se lançam na
"cruzada contra a Lní'Laç ão"} foi que não se deve duvidar da capacidade de pres
são política dos setores empresariais, especialmente os de São Paulo. A
gritaria e o 100. b y po l't1. 1.CO parecem ter- s ~ído instrumentos efetivos para por
fim

à política de estabilização de Gudin-Bulhões-Mari~ná, no momento em que

ela apresentava evidências de seu sucesso.

7.

~ l' aobze a Ge&tão de Clemente Nariani na PresiA.•.
gumas r>vonc Iusoes
.t-re_lir.1.nares
dência do Banco do Brasil

1.

Do a.L to do Banco do Bra s í.I Clemente Na.riani pôde vislmnbrar a situação dos
bancos do 5e~or privado.

ÁO

voltar para o Banco da Bahia, certamente foi fa-

vorecido pelas informações que obteve no seu cargo.
Bania cresceu e

A partir daí o Banco da

expandiu-se para outras regiões fora do eixo Rio-Bahia. Nes-

te sentido o trânsito

setor privado -.Banco

do Brasil ~

setor privado

Lt~

certamente

proporcionad~~uma visão mais profunda do funcio-

deve

namento do sistema financeiro brasileiro que êle então incorporou na sua prá-,

tica empresarial.
2.

L~plementando no Banco do Brasil uma política de estabilização que atingia
de frente o setor bancário privado, do qual fazia parte, Clemente Mariani
viveu a contradição de como policy-maker, ter de por em prática políticas
contrárias aos interesses da sua própria classe, sendo por ela violentamente
criticado.

Além disso, o intervencionismo estatal que ele sempre criticou,

a política de c~bios

múltiplos

contra a qual se insurgiu, o protecionismo

governamental ao café de São Paulo tornaram-se as suas políticag qUGtidianas
no Banco do Brasil.
como uma contradição.

No entanto estes fatos não

se apresentavam a Mariani

Ele se-via no poder trabalhando por um ideal que êle

sempre defendera: a estabilidade monetária.
legítimo recorrer a instrumentos menos nob~B

Por esta causa ele entendia ser
como o intervencionismo esta-

tal.

3. A Presidência do Banco do Brasil fêz do empresário Clemente Mariani um homem
pÚblico, um policy-maker.
da qual

podia expor

O cargo tornou-se para ele

,uma tribuna

através

suas idéias sobre a economia do país a um público ma ia
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Sem dúvida este cargo representou

um adestramento para

lliTA

tarefa

superior que viria assumir meia década dep ·s: o Ministério de Fazenda do governo J~~io Quadro~(196~.

li
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(i )

(~

)

Cf. Pelaez, Carlos, História Honetária do Brasil, op. cito p. 289

(~

)

Competia à SUNOC o controle d.aemissão de papel-moeda, a fixação mensal
das taxas de redesconto, de juros de empréstimos bancários; o estabeleci
mento das diretrizes da política cambial e a autoriza~ão para a compra
e venda do ouro e das divisas cambiais; a orientação e fiscalização das
•Danc~r~as;
,.
fI'
do reaesconbO
'
+' ae t"
' t'LmOS
.operaçoes
a promoç~o
~~u 1os e empres
a bancos e a au tor.í zacão de em-oréstimos aos bancos com garantia do go
vemo federal. Cf. artigo 3 do-Decreto lei n. 7.293 de fevereiro de 1945
e Fonseca, Herculano Borges da "SUMOC: Transiç~o para um Banco Central ti
(Dez Anos de História da Superintendência da Noeda e Crédito) in
Econômica Brasileira, Rio de Janeiro, VaI. 1, N. 1 (Jan.-Y~rço 1955)

( q )

"

Notas
Por esta época os principais departamentos do Banco do Brasil eram a
Carteira de Redesconto (CA?~)~ que fazia empréstimos aos bancos oomerciais para cobrir os empréstimos de curto prazo ao público; a Caixa de
Mobilização Bancária (CPj.'jOB),
que prestava assistência financeira aos bancos
em situação de crise mediante provimento de liquidez para títulos que faziam parte do ativo de bancos comerciais; Carteira de Exportaçtto e Importação (CEXIM, 1948-1953), responsável pelo licenciamento das exportações e
importações tídas co~o essenciais (sistema de liceo?a prévia); Carteira
de Comércio Exterior (CACEX), criada em 1953 e inc~~bida do licenciamento
final das exportações e importa?ões, da fiscalização das operações comerciais com o exterior, da ooLabo raç ão com a SUMOC na classificação dos
produtos importados conforme sua essencialidader no estabelecimento de quotas de importaçao por categorias de produto, na compra e armazenamento de
produtos de exportayão e importação visando o consumo interno, o equilíbrio dos preços ou a defesa de produtos nacionais; Carteira de Crédito
Geral, Carteira de Créd.ito Agrícola e Industrial (CREAl) e Carteira de
Câ~bio, responsável pelas operações com divisas cambiais. ef. Relatórios
do Banco do Brasil 1954 e 1955; Pelaez, Carlos e Suzigan, W. História
Monetária do Brasil: p.nálise da política Com ortamento e Institui 5es
~onetárias, Rio de Janeiro, IPEA ~?ES, 1976, pp. 287-292.

C.f. Decreto lei n. 7.293 de fevereiro de 1945 e a Instrução n. 1 da
Sffi10C(5/2/1945).

(5 )

Cf , Fonseca, liercu1ano Bo rgee da "Sumoc: Transição para um Banco Central",
op. cito pp. 27-28

( (, )

Cf , D" Araújo, 1-1. Celina Soares, '0 Se undo Governo VaI aS, Rio de Janeiro,
Zahaz , 1982; Carta de Rica!IMo Jafet a Getulio Vargas 12/1/1953) in
Cruz, Adelina et al., L'1lpassena Democracia Brasileira (1951í1955) Colet~~ea de Documentos, op. cito pp 161-172.

(t )

Cf. Eugênio Gudin, depoimento, 1979. Rio, ~~daç~o Getúlio vargas-CPDOC,
História Oral, 1980, 304 p. especialreente pp. 193-194.

( g )

Gudin fora diretor de lli~a compaP~ia ferroviária inglesa, a Great Wester~
e quando foi nomeado Hinistro da Fazenda, deixou a~Presidência5da~Cia~,Fa:!:::
lista de Força e Luz (Light) e . C'i a , Po rça e Luz do No:rdeste do Brasil,
como também a Direção da Western Telegraph and Co. Cf. EUgenio Gudin, depoimento, op. cito p. 209.

(~

Em sua entrevista ao CPDOC Gudin contou ter votado no Brigade~:ro Eduardo
Gones, o candidato da UDN à Presidência, nas eleiçoes de 1945 e 1950. Em
1955 deu seu voto ao candidato udenista Juarez Tivora e em 1961 votou em
Janio Quadros e Milton Campos para Presidente e.Vice. Gudin, depoimento
op. cito pp 86 e 234.
Cf. Entrevista de Clemente Y.~riani no Estado de São Paulo, 21/9/1954,
Jornal do Comércio, Rio, 5/9/1954, AGM

(10)

)

j

•

t
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(11)

Cf. Carta do l1inistro da Fazenda Eugênio Gudin ao ex-I-iinis
tro da Fazenda Osvaldo Aranha, Rio de Janeiro, 16/11/1954. ACM

(12)

Cf. Discurso do Ministro Gudin na tn~r~missão do Cargo a José ~~ria
Whitaker (abril 1955), op. cito
Gudin relatou que o Secretário do Tesouro justificou sua negativa em con
ceder o crédito, em virtude do seu ceticismo em relação à viabilidade
das políticas de Gudin chegarem ao termo, tendo lhe perguntado: "You
knoW' lo'hatto do, you knOlo'ho. to do, but ••••
ill they let you do it?1I
Cf. Depoimento de Eugênio Gudin ao CPDOC, op. cit, p. 79
Cfl Depoimento de Eugênio Gudin ao CPDOC, op. cito pp 179-180 e Discurso de transmissão do cargo (abril 1955)
Cf. Discurso de Posse de Clemente Mariani no Banco do Brasil ln Jornal do
Brasil, Rio de Janeiro, 7/9/1954; O Globot Rio de Janeiro, 5/9/1954,

ACM
(16)

Cf. O Estado de São Paulo

(17)

Cf. Discurso de Café Filho, 14/9/1954 in Cr~z,Adelina et al, Impasse na
Democracia Brasileira 1951/1955, op. cito pp. 191-192; Discurso do Ministro Eugênio Gudin na Tra.n3lIlissão
do Cargo a José .Haria W'ni taker, abril
1955, ACM.

(18)

Gudín afirmara em seu discurso de transmissão do cargo (ayril de 1955):
"Não posso encarar o problema das finanças públicas com as mesmas espera.!!
ças que externei a propósito do café e do sistema do crédito. Enquanto o
Congresso Nacional puder votar despesas sem criar as fontes de receita
correspondentes, não poderá haver equilíbrio nas contas financeiras da
União; Seg~do Gudin o Congresso prejudicava os esforços do Ministro
da Faz&n~a, quer votar do despesas extraordi~áriaSt quer seomitindo em
votar projetos do goveno que 1mscavam aumentar a a r-recadação fiscal

21/9/1954, ACM

(19)

Cí. Carta do Inspetor Geral de Bancos da ~UMOC, José dos Santos Lyra,
ao Inspetor Geral da SUMOC, Rio de Janeiro, 18/10/1954, ACN

(20)

Cf. Discurso de Eugênio Gudin na transmissão do cargo ••• op. cito

(21)

Cf. Eugênio Gudin "O Método da Gritaria", Correio da Manh~, Rio de Janeiro, 21/10/1954. ACM

(22)

Cf. artigo de Octávio Gouveia de Dulhões sobre a atuação de Eugênio
Gudin no Ministério da Fazendà, Folha de São Paulo 12/7/1986 p. 19

(23)

Cf. X~~oria1 do Sindicato dos Bancos do Rio de Janeiro ao Diretor Executivo da Sumoc, Octávio Gouveia de Eulhões, Rio de Janeiro, 3/12/1954
ACM

"

.

/2.1)
\

\

1251J

Cf. "Reduziu-se o ritmo da Atividade Econômicatt, Conjuntura Econômica,
Fundaçgo Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. (j~~eiro 1955), pp. 3 e 4.
e também E. Gudin"O ltiétododa Gritaria", o p , cito
Cf. E. Gudin "O Hétodo da Gritaria", op. cit.

(26)

Cf , Y.anoel Pe Laez e W. Suz í.gan, História r~onetária do Brasil" op , cito

pp. 299-301
(27)

Ci. Edmar Bacha "O Café na Economia :Brasileirall in Os Hi.tos de uma Dé~,
Rio de J~~eiro, Paz e Terra, 1978, pp. 160-161.

(28)

Cf. Carta do Presidente do Banco dó Brasil (Clemente Nariani) ao Z,1inistre da Fazenda Eugênio Gudin, Rio de Janeiro, 16/10/1954, A~1

(29)

id. ibid.

(30)

Cf , Carta de Osvaldo Aranha e Harcos de Souza Darrtas
ao Ministro da
Fazenda Eugênio Gudin, provavelmente janeiro 1955, ACN

(31)

id. ibid.

(32)

Cf. Discurso de Eugênio Gudin na transmissão do cargo de I1inistro da
Fazenda a José Maria Whitaker, abril 1955, ACM
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(33)

Cf. Stolcke, Verena, Cafeicultura: Homens, 1'1ulherese Capital (1850-1980)
São Paulo. Brasilier~e, 1986, p. 162

(34)

Cf , M.Pelaez e W. Suz Lgan , História r-Ionetáriado Brasil, op , c t , p. 302

(35)

Cabia à CACEX emitir licenç as de exportação e importaçgo (estas últimas
já adQuiridas em leilgo), fiscalizar pre;os e medidas nas operações de
comércio exterior. colaborar na cla~sificação dos produtos de importação, se~~do sua essencialídade; finanoiar operações de exportaçfio ou importaç~o de bens de produção e de consumo essenciais; comprar e armazenar
nr-odu tos de ex oor-tac ão ,
Articulada à CÂCEX funcionava a COCIE (Comissão Consultiva do Intercâmbio Comercial com o Exterior), inc~~bida de formular as lilli~asde atuação
da CACEX na área de comércio exterior e as regras para. o licenciamento
das exportações e importações. A coeIE atuava conjuntamente com uma
agência do Ltama rat
a Comissão Consultiva do Ent.e rcâmb ío Comercial com o
Exterior (criada em 1951)

í

í

(36)
(37)

(38)

,

Cf. Diário de São Paulo, 15/9/1954, ACM
Cf. relato de Eugênio Gudin sobre seu período no Ministério da Fazenda,
no discurso de transmissão do cargo de Ministro ao sucessor José V~ria
wnitaker,abríl 1955, A~~. Carta de Eugênio Gudin ao Presidente Café
Filhos 7/4/1955t Acr1
Carta de Eugênio Gudin ao Presidente Café Filho pedindo r-eminc a do cargo
de Hiní.s t ro da Pa zenda , 7/4/1955, ACI'}
í

