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INTRODUÇl\O



INTRODUÇÃO

O comércio exterior tem sido objeto de controvérsias

entre correntes de pensamentos, nas mais diversas opçoes que es

ta transação oferece.
Contradições surgem, onde os países adotam ou priv!

Leq í.am concepçoes diferentes no ãmbito dessas relações de troca

entre países.
Diferenciam as concepçoes a partir do momento em que

essa relação se dá através de países introdutores e periférico~

cujo comércio intra-países se faz de forma até certo ponto "im

po sto.r "; ou "ao modo que lhe interessam".
são portanto essas relações contradit6rias e assim

procuramos enfatizar nesse trabalho, que tem por c.bj e t.Lvo , dis

correr e discutir, sob diversas 6ticas, o comércio exterior no

Brasil no periodo de 1889 a 1982, em destaque dos dados quant!

tativos apresentados por tabelas e figurasr e qualitativos, en

carando e adotando a postura de diversos pensadores a respeito

do assunto.
No Capitulo I, destacamos as perspectivas do invest!

mento direto estrangeiro nos paises periféricos, designados co

mo em desenvolvimento. Esse investimento estrangeiro produz uma

série de efeitos sobre as variáveis macroeconômicas dos países

hospedeiros, e assim foi visto e analisado nesse capitulo, sa

bendo que ,conclusivament:e, nada se pode prever em termos de re

sultados.
No Capítulo 11, intitulado "Concepção Te6rica As

idéias da Cepal e de seus opositores" foi desenvolvido a idéia

e o pensamento dessa instituição, ba seada no trabalho de Raul

prebish. As f o.rma s como se deram esse comércio, as tendências
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históricas e o processo de substituição de importações. Enfati

za~se ainda, neste capitulo, os fatores em que se deu a deterio

raçao dos termos de intercâmbio.
A análise do pensamento da Cepal, a revista aos di

versos componentes do pensamento Cepalino e alguns criticos es

tão contidos no Capitulo 111.
O Capitulo IV descreve e analisa corno se deu a "A p~

litica e Estrutura das Importações Brasileiras". Na parte "A"

do capitulo, destacamos o processo de Importações Brasileiras,

com dados, análises e urna abordagem reflexiva. A parte "B" es

tão prjvilegiadas a Estrutura e a Evolução das Imfortações e na

parte "C" o capitulo ~ concluido em conclusões e perspectivas e

sugestões de politica econõmica.
Especificamente, os componentes do CQm~rcio Exterior

e as Relações de Troca são tratadas no Capitulo V.Os principais

produtos, as moedas e os periodos compreendidos entre 1889 e

1982; as importações, exportações·e os indices nRelações de Tro

caIO _ "Capacidade de Importar", em análise e conclusões, ta

belas e figuras, são os destaques do capitulo.
Por fim, a bibliografia consultada para a realização

e valorização desse trabalho.



CAPíTULO I:

O PAPEL DO INVESTIMENTO DIRETO ESTRANGEIRO NOS PAíSES EM DESEN
VOLVIMENTO: UMA PERSPECTIVA



o PAPEL DO INVESTIMENTO DIRETO ESTRANGEIRO NOS PAíSES EM DESEN

VOLVIMENTO: UMA RETROSPECTIVA

o investimento direto estrangeiro produz uma série

de efeitos sobre as variáveis macroeconômicas dos países hospe

deiros. A literatura econômica trata da contribuição do capi

tal estrangeiro para o crescimento, para a acumulação de capi

tal, para a transferência de tecnologia, para a criação de em

prego e indo além, trata dos efeitos sobre o Balanço de Paga

mentos e, no que tange aos aspectos políticos, essencialmente

trata da redução da soberania do país hospedeiro.
Com base na idéia de que o investimento estrangeiro

produziria um crescimento igual na formação interna de capital,

os estudos iniciais sobre desenvolvimento econômico atribuiam

ao capital estrangeiro um papel preponderante como fator estra

tégico uma vez que proporcionava a elevação das disponibilida-

des de poupança e divisas, o que aumenta a taxa de investimen

to e, consequentemente, o.rítmo do crescimento econômico.

Mais tarde, esta idéia de benefícios líquidos aos

países hospedeiros do investiment6 perdeu a aceitabilidade em

função de análises realizadas a respeito dos efeitos do capi

tal estrangeiro tendo como base as teorias do monopólio e oli

gopólio, bem como de questôes tais como a transferência de tec

nologia, a concentração do mercado e a desnacionalização.

Várias teorias na literatura tentam explicar a exis

tência e o comportamento do capital estrangeiro nos países cha

mados hospedeiros. Em primeiro lugar, no entanto, devemos di

zer que a teoria do investimento direto externo pode ser clas

sificada em duas categorias: o investimento direto e o investi

mento de "portfolio". O primeiro corresponde aos fluxos de ca

pital de longo prazo, cuja realização se efetiva por meio da



14

transferência de tecnologia, habilidade administrativa, recur

sos financeiros, fatores considerados escassos no país hospe

deiro. Normalmente a realização deste investimento se efetiva

com o surgimento de subsidiárias de empresas estrangeiras.O se

gundo tipo de investimento correspondente à transferência de

fundos de capital a curto e longo prazos efetuada sem qualquer

controle administrativo, geralmente realizada por instituições

financeiras em função da diversificação dos riscos e dos dife

renciais de taxas de juros, ou seja, os fundos passariam de

áreas de baixa taxa de juros para as de taxas mais elevadasl.

Em primeiro momento (até a segunda Guerra Mundial) os investi

mentos se davam nos setores primário e terciário ligados à ex

ploração de matérias-primas e a formação de infra-estrutura.

Posteriormente os investimentos passam a ocorrer no setor se

cundário e em grande escala, através das empresas multinacio

nais.
Os movimentos internacionais de capitais, para a teo

ria clássica, são causado~ por diferenças nas taxas de juros

entre países. Desenvolvida básicarrlente por Ricardo, Hume, Mill

e outros" ... trata o capital como qualquer outra mercadoria,e

seu preço, a taxa de juros, governa seu suprimento, demanda de

alocação".2

Desta forma esta teoria se preocupa básicamente em

explicar "como e onde as firmas decidem obter o capital neces-

sário ao financiamento seus planos globais, mas não diz nada

sobre o investimento com o propósito de controlar administrati

vamente a capacidade de produção.3

(1) R. Aggarwa11, "Theories of Foreign Direct Investment. Summary of Recent
Research and a Proposed Unifying Paradigm", Economic Affairs, vo1. 22, nQ
1-2. (janeiro-fevereiro de 1977) pp. 31-32.
(2) Ibid p.33.
(3) Ibid p.33.
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Inicialmente desenvolvida por Hymer e mais tarde por

Kindleberger e Caves, a teoria da vantagem monopolista4 expll

ca o investimento direto externo com base na teoria da organl

zação industrial ao invés de situá-la ao nível do movimento in

ternacional de capitais.

Trata especialmente de uma vantagem, a tecnologia ou

as patentes, próprias de formas de mercado não competitivas e

de certa forma inacessíveis aos concorrentes locais. O investi

mento direto estrangeiro independe das medidas protecionistas

para torná-lo efetivo. Embora possa elevar sua rentabilidade ,

nao e urna condição necessária nem suficiente. "Não seria neces

sária porque, mesmo sem proteção, a vantagem especial pode ser

explorada, e não seria suficiente porque, se nao houver tal

vantagem, nenhuma proteção conduz ao estabelecimento de subsi-

diários".5

A teoria da vantagem integração vertical procura mo~

trar que o investimento estrangeiro preocupa-se em controlar

sua posição oligopolista e minimizar seus riscos com o supri

mento de matérias-primas.

As empresas procurariam investir no exterior para:

a) assegurar suprimento regular com o mínimo risco, viabilizan

do o planejamento a preços controlados;

b) manter sua posição oligopolista ou monopolista pelo contro

le do suprimento de matérias-primas no mercado internacional";

c) maximizar o lucro global através da redução dos preços nas

matérias-primas, resultante da posição monopsônica no mercado;

d) minimizar riscos de falhas de suprimento, elevação de pre

(4) Veja, por exemplo, ~.E. Caves, "International Corporati~,ns: The
Industrial Economics of Foreing Investment", Econômica, vol. 38 nQ 149
(1971).
(5) P.Streeten, "A Empresa Multinacional e a Teoria da política Econômica",
Pesquisa e Planejamento Econômico, vol.3, nQ 4(Dezembro 1973) p. 860.
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ços e concorrências.6

Para a teoria do ciclo de vida do produto o investi
- "-. -mento externo e urna sequencla natural dos estagios de desenvol

vimento do produto.7 O ciclo tem início com os novos produtos

e processos gerados pela empresa com o objetivo de atender ne

cessidades de seu mercado interno. Obtendo sucesso, a produção

aumenta, o que reduz sensivelmente os custos. À empresa, ao

procurar explorar ao máximo o novo produto, expande sua produ-

ção através da exportação para outros mercados externos, com a

firma procurando produzir ali os produtos antes exportados co

mo forma de manter a vantagem inicial.

Desta forma, o investimento externo busca a preserva

çao dos mercados, inicialmente, através das exportações, a fir

ma pode ter urna idéia das potencialidades do mercado externo ,

posteriormente, a firma transfere a produção para o mercado lo

cal, corno forma de manter este mercado isento de concorrência

e política restritivas os governos dos países hospedeiros.

Partindo da constatação de que o investimento direto

estrangeiro difere do investimento doméstico porque reflete o

movimento de capitais entre áreas alfandegárias e monetárias

diferentes,' Aliber8 procura desenvolver a teoria da moeda pre

ferencial supondo inicialmente que o mundo é unificado em ter

mos monetários, enquanto as áreas alfandegárias são separadas.

Desta forma, a decisão de investir no exterior depende do aces

so aos mercados, disponibilidade de materiais e preços dos fa

tores.

No modelo proposto para a explicação do investimento

(7) R. Vernon, "Investiment and International Trade in the Product Cide".
Quartely Journal of economics - vol. 80 (maio 1966)

(8) R.Z. Aliber, A Theory of Direct Fóreign Investiment, in C.F. Klindle-
berger (ed.) The International Corporation (Cambridge Mass: Mit Press),1970
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direto externo a firma estrangeira capitalista o mesmo fluxo

de renda a uma taxa mais elevada do que a firma local. Esta di

ferença advém do fato de que" ... o mercado atribui diferentes

taxas de capitalização a fluxos de renda demoninados em moedas

diferentes".9 Estas diferenças nas taxas de capitalização sele

cionam o país investidor e qual será o país hospedeiro.

Por fim,a explicação para o investimento direto ex

terno pode ser desenvolvida com base na idéia de "portfolio".

Aggarwall10 parte da premissa de que a empresa multinacional

procura diversificar seus investimentos com a finalidade precí

pua de reduzir o risco e maximizar o retorno em termos de g~

nhos econômicos globais. Assim, o investimento direto passa a

ser a forma pela qual a empre~a multinacional busca maximizar

o ganho global através da redução dos seus riscos pela diversi

ficação de seus investimentos. O objetivo de Aggarwall e consi

derar simultaneamente os fatores risco e retorno, o que segu~

do ele eliminaria as possibilidades de conflito entre as diver

sas teorias apresentadas.
Esta pequena síntese a respeito das razoes que imp~

lem o fluxo de capitais, concomitantemente com outros recursos,

para além de suas fronteiras nacionais, no entanto nao aprese~

ta nada sobre os efeitos deste investimento direto nos países

hospedeiros.
O texto de C.V. Vaitsos tem como principal preocup~

çao justamente estes efeitos," ... ainda não se escreveu o su

ficiente a respeito da distribuição de seus efeitos líquidos

entre os países exportadores de capital e os países recepto

res"ll ..• " nas páginas seguintes trataremos das razões e dos

(9) Ibid, p.28.
(10) R.Aggarwa11 op. cit., p. 36.
(11) C.V:Vaitsos, "distribuição de Renda e Empresas Mu1tinacionais". Ed.Paz
e Terra p. 14.
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mecanismos da distribuição de renda interpaíses resultante das

operações de transferências efetuadas pelas interafiliadas den

tro do quadro geral de ações das corporações multinacionais".l2

Os primeiros estudos sobre desenvolvimento econômico

atribuiam ao capital um papel preponderante como fator estraté

gio do desenvolvimento. Nesta linha de raciocínio o investi

mento direto externo era uma forma de contribuição para o de

senvolvimento de país com baixo volume de poupança interna. Es

ta análise está básicamente voltada para a contribuição do in

vestimento externo no aumento da disponibilidade de capital, o

que ao elevar a taxa de formação de capital, eleva o rítmo do

crescimento econômico.13

Com base no modelo de Harrod-Domar e com os supostos

de que cada dólar de recursos externos resultaria em um aumen

to de um dólar de investimento interno e de uma relação capi

tal/produto mais ou menos constante, calculava-se o efeito des

ses capitais sobre o crescimento dos países hospedeiros.

A análise está centrada unicamente n9s benefícios o

riundos de um volume maior de capita disponível, que suplemen-

ta o baixo volume de poupança e divisas, fatores que eram os

causadores do baixo crescimento econômico de muito países.

O argumento era o seguinte: aumentos na disponibili-

dade de poupançà e divisas aumentariam a taxa de investimento

o que causaria aumentos nos estoques de capital, aumentos na

renda, no emprego, na receita tributária derivada da taxação

dos lucros, em síntese o investimento externo aumentaria o in

vestimento interno em volume correspondente; " ... os maiores

benefícios provêm da maior receita tributária sobre os lucros,

das economias de escala e das economias externas em geral,prin

(12) Ibid p.15.
(13) P. Streeten, op. cit., p. 849.
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cipalmente quando as emp.resas domésticas adquir1:!mKnowhow ou

são forçadas pela competição estrangeira a adotar métodos de

produção mais eficientes.14

Apesar de uma concepção bastante otimista,o autor tam

bém nao descarta a possibilidade de o país hospedeiro incorrer

em perdas, o que seria resultado das possíveis maneiras de atu~

çao do capital estrangeiro, ou seja, bastaria que os investimen

tos externos fossem realizados usando técnicas intensivas em ca

pital, ou que estes investimentos se realizassem através de em

presas monopolistas. Tal comportamento ocasionaria elevação dos

custos sociais, pois tais empresas poderiam usar.o poder de mer

cado para explorar os compradores locais.15

Com o entendimento de que os investimentos diretos ex

ternos estavam longe de se realizarem dentro das premissas de

concorrência perfeita, as análises passara a considerar' outras

hipóteses, mormente de concorrência imperfeita, (oligopólio ou

monopólio), e a idéia bastante otimista de que os países ob t i.:

nham benefícios líquidos passou a ser contestada.

A contribuiçã.o dos investimentos privados estrangei

ros nao seria analisada pelos seus efeitos oriundos do' aporte

de capital sómente, mas sobre uma gama de possíveis efeitos em

termos sociais, pol~ticos e culturais.
Para termos uma. idéia da dimensão e da complexibilida

de do problema, basta citar alguns possíveis efeitos e di~eç5es

que estes podem tomar. Resumidamente, o investimento direto ex

terno pode:16

a) aumentar' a disponib.ilidade de capital, mas também reduzir a
poupança internai isto acontecerá caso o investimento eleve a

(14) G.D.A. Mac Douga11, "The Benefits and Cost of Private Investiment from
Abroad: A Theoretica1 Approach". Bu11etin of the Oxford University Institu-
te of Statistics. vo1. 22. nQ 23 (agosto de 1960) p.210.
(15) Ibid. p. 199 a 203.
(16) P. Streeten. op. cit .• pp. 852-857.
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propensao marginal a consumir ou ainda, limite as
des de investimentos;

possibilid~

b) elevar as disponibilidades cambiais a curto prazo, como PQ
de, também, a longo prazo, aumentar as necessidades de divisas (
plausíveis ocorrer em função do repatriamento de parte do capi-
tal, na forma de lucro, juros etc., em volume maior do que os
influxos de novos capitais);

c) contribuir para elevar a receita governamental, embora tal
contribuição possa ser compensada .pelos incentivos concedidos
para sua instalação (concessão de incentivos fiscais, ·forneci
mento de infra-estrutura .etc);

d) transferir tecnologia, criar empregos, estimular a atividade
empresarial privada no país anfitrião; por outro lado, caso em
pregue técnica poupadora de mão-de-obra, pode resultar inapro
priado para o país receptor (mormente se a constela~ão de fato
res produtivos indicar o contrário), reduzido emprego antes de
criá-los, bem como inibir a iniciativa privada pela redução de

oportunidades locais;

e) concorrer para tornar a estrutura industrial mais competiti-
va ou menos competitiva (oligopolizada ou monopolizada) ;

f) promover exportações de produtos não-tradicionais, em função
de suas possibilidades de competição no mercado internacional ,
proveniente de tecnologia e capacidade industrial mais avançada;
mas também pode sofrer restrições por parte da matriz devido a
estratégia de divisão de mercados;

g) aumentar as desigualdades na distribuição da renda, impondo

padrões de consumo inadequados, além de uma série de outros e

fedtos.

'Segundo STREETEN, "o ideal seria um quadro·de referên
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cia analítico em que essas várias possibilidades pudessem ser
acomodadas e possivelmente classificadas segundo critérios rele
vantes, sendo então apoiados por conteúdo empírico, quantitati
vo".17

,
Nas lirias seguintes, procurar-se-à discutir os efei

tos sopre o balanço de pagamentos e, ao tratar do impacto do in
vestimento direto externo sobre a formação de capital, os efei
tos sobre as exportações, importações, consumo, renda e gastos
governamentais.

Efeitos sobre o Balanço de Pagamentos.
Com referência aos efeitos do investimento direto ex

terno sobre o balanço de pagamentos, algumas questões são colo
cadas. De um lado, encontram-se os argumentos contrários ao in
vestimenta direto externo, os quais postulam que o ingresso de
capitais estrangeiros prejudica o balanço de pagamentos. Para
isso, argui-se que o repatriamento de capital e as remessas de
lucros, assistência técnica etc., tendem a ser maiores que os
novos influxos de eapital. Na medida em que o influxo ~e capi-
tal e menor que as remessas, o possível benefício é superado p~
los custos em divisas, agravando o balanço de pagamentos antes
de melhorá-lo. Portanto, o re·sultado líquido é uma perda para
o país recebedor do investimento.18

Outro argumento arrolado pelos críticos dó investimen
to direto externo se relaciona com o nível de importações efe
tuado pelas empresas multinacionais. Apesar da considerável
substituição de importações realizada pelo investimento estran
geiro, mormente em países em estágio inicial de industrializa

(17) P.Streeten, op. cit., p.857
(18) Pa~a uma análise dos argumentos das concorrentes favoráveis de contra-
ria ao investimento direto externo, veja: R.F. Novaes, Investimento Estran
geiro no Brasil: Uma Análise Econômica, (Rio de Janeiro: Edit. Expressão e
Cultura, 1975), pp. l8-27.
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ção," (... ) a relação de importação continua no tempo, à medida

que a matriz desenvolve novos produtos".19 A idéia básica aqui

é de que os benefícios oriundos da substituição de importação
sao compensados pela necessidade de grandes importações de ins~

mos para fabricação do produto internamente. Em outras palavras,

deixa-se de importar o produto final mas permanece o mesmo ní

vel de importação, agora representada por insumos, pelas e aces

sórios etc. Portanto, mantém-se alta a propensão a importar de~

tas empresas, e o resultado líquido pode ser negativo para o ba

lanço de pagamentos.

De outro lado, existem argumentos contrários a esta

visão de que o investimento direto externo prejudica o balanço

de pagamentos, fundamentados na idéia de que, quando o capital

ingressa no país sob a forma de capital físico, inicialmente ne

nhum efeito trará para o balanço de pagamentos. No caso de fun

dos externos serem aplicados na aquisição de recursos nacio-

nais."( ... ) sera gerado um excesso de demanda por bens de consu

mo e produção. É elementar que este excesso de absorção sobre a

renda sera transferido para o setor internacional numa quantida

de exatamente suficiente para exaurir a oferta de novos fundos

no mercado de divisas estrangeiras e que foi gerada pelo ato
de investimento vindo do exterior. ,,20

Posteriormente, quando esses investimentos começ~m a

obter retorno podem gerar efeitos negativos no balanço de· paga

mentos. "Entretanto, os investimentos estrangeiros estão geran

do produção no país recipiente e, se o capital estrangeiro rece

be o seu produto marginal, o excesso da produção domestica so

(19) A.E. Safarian, "Perspectives on Foreign Direct Investiment from the
Viewpoint of a capital receiving country", Journal of Fiance, vol. 28, nQ
2(maio de 1923) p. 428.
(20) R.F.Novaes, Investimento Estrangeiro no Brasil; Uma Análise Econômica,
(Rio de Janeiro, Ed. Expressão e Cultura), 1975, p.13.
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bre a renda nacional, sera exatamente igual aos lucros

dos pelos estrangeiros. "21

recebi

Outro argumento arrolado para contrariar os critérios

do investimento direto - que se apóiam na visão de que os influ

xos de novos capitais são menores que as remessas - e o de que

esta medida é sem significado para se aquilatar o ganho líquido

do investimento direto externo ou o impacto total da balança de

pagamentos, já que, para mensurar o impacto total, é necessário

considerar não apenas o influxo de capital e de remessas, mas

também as exportações propiciadas pelas firmas estrangeiras, as

substituições de importações, os efeitos sobre a formação de ca

pital, sobre a renda e varlOS outros efeitos que podem indireta

mente afetar o balanço de pagamentos.22

Dentro dessa corrente, dois estudos foram realizados

para estimar o impacto do investimento direto americano no ba

lanço de pagamentos dos países hospedeiros.23 As estimativas fo

raro realizadas partindo-se de duas hipóteses distintas. A pri

meira "supõe que os bens produzidos pela subsidiária da empresa

multinacional substituem importações do país recebedor"; o se

gunda "supõe que os bens seriam produzidos no país

independentemente das empresas multinacionais".24

hospedeiro

Os resultados do impacto no balanço de pagamento de

pendem, portanto, da suposição quanto à substituição de import~

çoes.
As estimativas do efeito do investimento direto ameri

cano para a América Latina indicam - de acordo com a primeira

(21) Ibid, p. 19.
(22) A. E. Safarian, op. cit., pp. 429-430
(23) Veja G.C. Hufbauer & F.M.Ad1er,.Overseas Manufacturing lnvestiment and
Balance of Payments. (Washington, D.C.; U.S. Treasury ~epartment, 1968) e
R.Vernon, Sovereignty at Bay (New York: basic Books, 1971).
(24) T.Schneider & C.V. Doe11inger, op. cit., p. 441.
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hipótese - um efeito positivo no item substituição de importa

ções maior que o efeito negativo no item lucros, juros, royal
ties. Isto proporciona um efeito total positivo no balanço de

pagamentos. Já pela segunda hipótese, os resultados se mostra-

ram negativos para ambos os itens, de forma que o efeito total
foi negativo.25

Efeito do Investimento Direto Externo sobre o Inves
timento Interno nos Países hospedeiros.

Vimos anteriormente que os primeiros estudos sobre o

investimento direto externo pressupunham que o ingresso de re

cursos estrangeiros propicia um aumento correspondente no in

vestimento interno. Esta visão foi criticada pelos autores con

trários ao capital estrangeiro. Estes críticos alegam que o in

vestimento externo simplesmente substitui o investimento nacio

nal. O resultado único·da entrada de investimentos diretos se

ria urna indesejável transferência de ativos das mãos de nacio-

nais para as maõs de firmas internacionais.26

Neste caso, não há nenhum aumento do investimento in

terno, porém uma simples desnacionalização.

Obviamente, considerar que nenhum aumento ocorre na

formação de capital é urna visão estremadaA Em primeiro lugar ,

isto .só seria factível - no caso de venda de controle - se os

fundos obtidos fossem p1enamente gastos em consumo. O mais pro

vável, todavia, é que estes fundos sejam parcialmente alocados

em outros setores produtivos da economia. Urna segunda hipótese

seria a entrada de investimento estrangeiro através do estabe-

lecimento de novas firmas. Neste caso, a possibilidade de redu

ção do investimento interno seria, através da concorrência, a

(25) Ibid, p. 442.
(2-6) Para uma consulta aos críticos do investimento direto externo,
R.F. Novaes, op. cit., pp. 16.26.

veja
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empresa multinacional eliminar firmas nacionais do mercado.Mes

mo assim,é de se esperar que os recursos sejam alocados em ou

tros setores produtivos.27

Conforme exposto, por um lado,encontramos argumentos

teóricos afirmando que o investimento di~eto externo substitui

o investimento interno e, por outro lado, surgem argumentos

tendentes a considerar que os influxos de capitais externos

contribuem em volume semelhante para a formação de capital.

Todavia,para se desenvolver urna análise mais comple

ta do impacto do investimento direto externo sobre o investi

mento interno, é mister considerar os vários fatores que, dire

ta ou indiretamente, afetam a formação de capital do país re

ceptor.

Teoricamente, o impacto do influxo de capitais exter

nos pode ser dividido em impacto de efeitos diretos e impacto

de efeitos indiretos.

O impacto de efeito direto pode assumir três formas:

a) o influxo de investimento externo pode acarretar efeitos

complementares, isto é, o investimento interno cresce urna pro-

porcâo maior que o influxo de investimento direto externo;

b) outra possibilidade é ser o influxo de capital externo subs

tituto para o investimento interno; neste caso, o crescimento

do investimento interno ocorre em um volume menor que o de ln

vestimento estrangeiro; e

c) urna terceira possibilidadA seria o investimento direto ex

terno não trazer efeito líquido algum sobre o investimento in

terno e, como resultado, o investimento interno total aumenta-

ria na mesma proporção do investimento estrangeiro.

A hipótese de que o investimento direto externo e

(27) Ibid, p. 16.
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complementar ao investimento interno adv~m dos possíveis enca

deamentos no setor industrial, para trás (backward linkage) e

para frente (forward linkage). No primeiro caso, pode ocorrer

que o investimento externo induza investimento em indústrias
fornecedoras de insumos propiciando uma elevação nos níveis de

investimentos acima do volume de investimentos diretos estran

geiros. Este aumento na indústria fornecedora de insumos pode

provir do aumento de demanda e da rentabilidade. No caso do

Brasil, por exemplo, os investimentos na indústria automobilís

tica estimularam o crescimento de investimento na indústria de

auto-peças. Quanto ao segundo efeito, o investimento externo

na produção de bens de capital pode estimular o investimento

nacional nas indústrias que se utilizam desses recursos.

Por outro lado, a hipótese de que o investimento di

reto externo ~ um substituto do investimento interno, deriva
de algumas possíveis causas. O primeiro argumento para nao ha

ver nenhum acr~sciffiolíq~ido na formação interna de capital ~

que a empresa multinacional, por ter acesso a tecnologia mais

avançadas, melhor administração e maior liquidez - possui uma

vantagem competitiva em relação ao investidor nacional, o que

leva a empresa estrangeira a reduzir as oportunidades de inve~

timento que, de outra forma seriam realizadas pela empresa na
cional.

Outro argumento arrolado postula que as despesas na

formação de capital poderão causar escassez de recursos neces

sários para outros investimentos e, consequentemente, gerar e~

trangulamentos que podem atrasar, reduzir ou excluir aqueles
investimentos.

Al~m desses possíveis efeitos diretos, o investimen

to direto externo tem tamb~m efeitos indiretos,explicáveis via

teoria do acelerador do investimento. Segundo essa teoria,dada



27

uma certa capacidade de produção, um aumento na demanda agreg~

da, proveniente do investimento direto externo, aumenta a ren

da, que estimula a demanda por maiores investimentos. Assim, o

investimento estrangeiro direto, ao provocar mudanças ao nível

de despesas, produz mudanças no investimento em adição àquelas

iniciais. Isto significa que o efeito direto do investimento
direto, quando associado aos efeitos indiretos no consumo e

renda, pode trazer benefícios líquidos sobre a formação de ca

pital interna.

Demais Efeitos do Investimento Direto Externo

Outros possíveis efeitos do investimento direto de

vem ser considerados para que se possa aquilatar com maior

grau de precisão o impacto do investimento direto estrangeiro

sobre a formação total de capital nos países receptores. Entre

outros, o influxo de capital estrangeiro pode afetar o nível

de consumo, de exportações, de importações e dos gastos gover

namentais.

Com relação ao consumo, além do efeito indireto via

acelerador, o investimento direto externo pode afetá-lo direta

mente na.medida em que seja complementar ou substituto: se o

investimento estrangeiro for. complementar, isso significa que

o investimento doméstico vai aumentar mais do que proporcional

mente e as necessidades de financiamento do maior investimento

doméstico acarretarão a redução com os dispêndios em outros
componentes da demanda agregada, principalmente o consumo i por

outro lado, se o investimento direto externo for substituto, o

investimento se reduzirá, liberando recursos para outros tipos

de gastos, inclusive o consumo.

Quanto às importações, os influxos de capi t.alpodem

acarretar um aumento nos níveis de importações. Teoricamente ,

se o país recebedor estiver operando próximo ao nível de pleno
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emprego, o aumento dos gastos· provocados pelos investimentos di

retos elevarão os preços, estimulando as importações. Além des

ta possibilidade, as importações podem aumentar em decorrência

do aumento da renda. Isto é, dada a propensao a importar da ec~

nomia, o aumento da renda provocará aumento nos níveis de impo~

tações. Outros fatores institucionais podem reforçar ou contra-

balançar esse aumento de importações. Se a subsidiária da firma

estrangeira, ao realizar o investimento, demandar insumos es

trangeiros o nível de importações poderá ultrapassar o esper~

do.28 Por outro lado, os investimentos diretos externos podem

reduzir importações, caso sejam produtores de bens substituti

vos de importações.

Quanto às exportações, o investimento direto estran

geiro poderia ter um efeito negativo no caso de o país estar o

perando em pleno emprego. Nessas condições, os gastos realiza

dos pelo investimento externo aumentariam os preços internos,r~

duzindo as exportações e estimulando as importações. Na realida

de, o mais provável é que as empresas multinacionais estimulam

as exportações, uma vez que estas possuem certas vantagens,tais

como estrutura de comercialização internacional, maiores possi

bilidade de assistência técnica, além de produzirem produtos su

postamente dotados de melhor qualidade. Dessa forma, é de se es

perar que os investimentos diretos propiciem um ganho para os

países recebedores, quando analisados sob o ângulo das exporta-

çoes.
Com relação ao dispêndio público, ao contrário dos

fundos públicos externos, é improvável que o investimento dire

(28) Isto é especialmente verossímel no caso de investimento estrangeiro d~
reto, onde pode ser necessário comprar insumos da matriz para ir de encon
tro aos padrões especificados do produto. A.E.Safarin, Foreign Ownership of
canadian Industry, (Toronto: Mcgray Hill Company of Canada Ltda., 1966)apud
F.V. Loo, op . cit., p. 475.
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to externo substitua os gastos governamentais. Mu~tas vezes, p~

ra serem instalados, necessitam de uma infra-estrutura adequada,

sem a qual esses investimentos não se realizariam, significando

que, inicialmente, irão impor um padrão de gastos govername~

tais elevados antes de gerar qualquer benefício para o país an

fitrião. Isto é bastante frequente nos países em desenvolvimen-

to, onde o início da industrialização requer a construção de

toda uma infra-estrutura inexistente. Foi o que aconteceu no

Brasil na década de cinquenta.

O impacto do investimento direto externo que opera a

través dos efeitos indiretos pode ser positivo ou negativo.

Em termos de impacto global, teoricamente, não se p~

de prever nenhum resultado a priori. O resultado líquido vai de

pender das várias forças atuantes, o que somente a pesquisa em

pírica poderá constatar.



CAPíTULO 11:

CONCEPÇÃO TEÓRICA: As idéias da Cepal e de seus Opositores



As relações comerciais do Brasil com o exterior, até

a década de quarenta se deram em função da convicção dos clas

sicos de que o melhor para os paises subdesenvolvidos era um

relacionamento com base nas "vantagens comparativas" explicit~

das por Ricardo1, em que o Pais se especializava em matérias

primas e produtos primários, ao FITO de vendê-los aos paises

centrais.

Travava-se, na década de quarenta, intenso debate na

América Latina a respeito da continuação ou não do "status

quo" vigente ou na saida desse ciclo via desencadeamento do

processo de desenvolvimento através da industrialização, mesmo

que paulativa e gradualmente, pregado por vários teõricos da

região, destacando-se, nesse caso a Cepal, e nela,o economista

argentino Raul Prebish, além de autores, como GUNNAR MYRDALL e

RAGNER NURKSE entre outros.

As colocações eram as de que a América Latina se

constituia numa região sub-desenvolvida e que a continuação p~

ra a simples do "modus operandi" da economia latinamericana em

relação aos paises centrais, traria a certeza da continuidade

da deterioração dos termos de intercãmbio.

Nessa linha a Cepal teve importante papel e nela des

tacou-se Raul prebish2, que traçou todo o esquema de industria

lização em c;:ontra-proposta ao estágio até então vigente de ex

portadores primários de matérias-primas e produtos primários ,

aos Paises Centrais. Nesse sentido a Cepal tinha como meta ex

plicar "o atraso da América Latina em relação aos paises cen

trais" e "encontrar fórmulas de superá-lo".

Explicava a Cepal, de um lado, as peculiaridades da

estrutura sócio-econômica dos paises da região periférica enfo

cando principalmente os "entraves ao desenvolvimento econômi
(1) Ricardo, David. Princípios de economia política e de tributação, Lisboa,
Fundação Calouste Gulbenkiàn, 2ª ed. 1965.
(2) Prebish, Raul. "O Desenvolvimento Econômico da América Latina e
Principais Problemas". RBE, ano 3, nQ 3, 1949.

seus
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co", e de outro, em um flagrante contraste, o dinamismo das es

truturas dos centros avançados, centrando nas transações comer

ciais entre os parceiros ricos e pobres do capitalismo mundial

que ao invés de auxiliarem o desenvolvimento da região perifé-

rica, agiam de forma a piorar as coisas e acentuar cada vez

mais agudamente essas oisparidades . (Relatório de Pesq.nQ 22,

do Prof.Guido Mantega, da EAESP/FGV, p~g.7). '

Além do citado trabalho de Rui Prebish, o Secretaria-

do Econômico das Nações Unidas divulgou um trabalho intitulado

"Relações de Troca Post-Guerra entre os Países Subdesenvolvi -

dos e os Países Industrializados" , no qual fica evidenciado

que a exportação dos Países Subdesenvolvidos - principalmente

os menos desenvolvidos - era composta quase que inteiramente

de produtos prim~rios, com uma pequena participação de manufa-

turados.

Em contra partida, a impo~tação desses·Países era~,

constituída de quase tud6, inclusiv~, em alguns deles, até de

alimentos para a dieta b~sica. Essas relações continham combi

liações, em alguns casos especiais, em que os Países industria-
"

lizados exportavam aos subdenvolvidos os manufaturados de que

estes necessitam e lhes compravam matérias primas e produtos

prim~rios, cujos países tinham que se submeter às condições

dos compradores (os países centrais) e os manufaturados que

eram vendidos aos subdesenvolvidos tinham seus preços determi

nados a partir das condições de mercado, ou seja, a preços bem

mais el~sticos que os prim~rios.

Os dados estatísticos da epoca indicam que, yspecial

mente apos a 11 Guerra Mundial - num período bem maior que

meio século - registrou-se uma tendência secular para a queda

aos preços dos artigos manufaturados. Os dados indicam que, em
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média, urna certa quantidade de produtos primários exportados

pagava, ao final desse mesmo período, apenas cerca de 60% da

quantidade de artigos manufaturados que a mesma quantidade ad

quirida, no início do período.

Indicava ainda esse estudo que tal declínio de poder

aquisitivo dos produtos primários não tinham sido ininterrupto,

urna vez que os preços dos produtos primários flutuavam mais

que os dos manufaturados.

Mostrava, por exemplo, que em 1938 era inferior ao de

37, mas mesmo assim, era bem superior que os preços médios ve

rificados na depressão, em 1930.

Portanto, segundo esse estudo, os preços dos produtos

primários após a depressão de 30 oscilou sempre, mas teye me

lhor performance que a média dos preços obtidos logo apos a 11

Guerra, sendo assim bastante desfavoráveis as relações de tro

ca dos países subdesenvolvidos.

Os estudos faz, logo após essas considerações inici

ais, várias análises a respeito de uma série de produtos manu

faturados (bens de capital), de consumo duráveis e não durá

veis, indicando as altas exorbitantes de alguns produtos, como

tecidos, para citar apenas este; enquanto os produtos . -prlma-

rios mantinham médias de preços uniformemente baixas.

1 - O Estudo do Secretariado Econõmico da ONU

Cita na primeira parte, no sumário dos resultados, no

parágrafo "as alterações das relações da troca e na importãnci

a para os países subdesenvolvidos"

"a tend~ncia geral, a partir de 1870 até o Gltimo

ano antes da guerra, 1938, a despeito de acentuadas flutuações

verificadas, "foi indubitavelmente para a baixa. Em outras pal~

vras, os preços médios dos produtos primários, em relação aos

de artigos manufaturados, vem declinando em um período de mais
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de meio século. Em 1938, os preços relativos dos produtos pri

marl0S caiam em cerca de 50 pontos, ou um terço, desde o iní

cio do período, e em cerca de 40 pontos, ou pouco menos de 30

por cento, a partir de 1913".

Informava que em 1938 o poder aquisitivo das matérias

primas era inferior ao de 1937.

Os dados estatísticos contidos no estudo procuravam

comparar os preços que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, com

os preços vigorantes em 1938 e 1937

E segue o Estudo: "dentre as exportações de um

país subdesenvolvido, um pequeno número de produtos primários

em alguns casos um ou dois, apenas - muitas vezes representa

predominante proporção do total. Todavia, as exportações to

tais podem muito bem incluir alguns outros produtos. O total

das importações de um país subdesenvolvido geralmente cobre

uma série muito maior de produtos, se comparados com as expor-

tações. Os bens de produção podem ou não constituir uma grande

pr9porçao do total, mas nao constituem uma parte tão predomi

nante das importações quanto os produtos primários das export~

çoes. Outras manufaturas, especialmente tecidos, ou produtos

de alimentação, podem ser tanto ou mais importantes.

As relações de trocas globais "dos países subdesenvol-

dos dependem, portanto, das modificações de preços de um cer

to número de artigos de exportação e da distribuição das alte

raçoes de preços entre uma grande variedade de produtos impo~

tados. Essa relação de trocas não refletem exatamente as mudan

ças da relação de preços entre produtos primários e bens de

produção. Os preços dos outros artigos de importação, dos pai

ses subdesenvolvidos, que não os bens de produção, tem aument~

do tanto mais do que os bens de produção que a grande melhoria

registrada na relação de preços, comparada com os bens de pr~
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dução, se desvance em urna tendência geral (mas nao uniforme)no

sentido de serem as relações globais de trocas dos países sub

desenvolvidos mais elevadas que em 1938, verificando-se

apenas pouco mais elevadas que em 1937 ...".

O estudo fala também sobre as alterações nas relações

serem

de trocas e sua importãncia para os países subdesenvolvidos,e~

fatizando a tendência sempre desfavorável nessas relações.

" seria difícil exagerar a importância das altera

çoes nas relações de trocas de um país subdesenvolvido sobre

os recursos financeiros disponíveis ~ara seu desenvolvimento ~

conõmico. Sem levar em consideração a eficiência com que um

país subdesenvolvido mobiliza e utiliza os recursos internos ,

o desenvolvimento econõmico necessário exigirá a importação de

equipamentos e outros bens de produção, indispensáveis e so

assim obtíveis.
A desfavorável tendência a longo termo nos preços de

artigos primários, em relação às manufaturas, tem significado,

obviamente, um contínuo aumento da quantidade de artigos prim~

rios que um ·país deve fornecer, a fim de obter uma determinada

quantidade de bens para o seu desenvolvimento econõmico.A pres

são do preço sobre os artigos primários, típica das depressões

industriais, reduz drasticamente a quantidade de artigos que

um país subdesenvolvido pode adquirir, em troca de suas expor-

tações, no exato momento em que, não fora circunstância, ele

poderia obter prontamente os artigos de que necessita para seu

desenvolvimento econõmico.
Os efeitos das alterações das relações de trocas nao

se manifestam somente sobre os recursos financeiros disponí-

veis para o desenvolvimento econõmico. As alterações favorá-

veis das relações de troca dos países subdesenvolvidos, melho

ram sua capacidade para fazer face ao serviço dos empréstimos
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externos e das transferências de lucros de investimentos finan

ciados no estrangeiro. Sua capacidade para acelerar o desenvol

vimento econômico por meio de financiamento externo também me

lhora. A desfavorável tendência a longo têrmo dos preços das

matérias primas em relação aos bens de produção, tem, ao con

trário, limitado a capacidade dos países subdesenvolvidos para

absorver o financiamento externo destinado ao desenvolvimento

econômico e, portanto, tendido a restringir os investimentos

externos à simples aquisição de fontes de suprimento de maté

rias primas. A redução dos preços de artigos primários causada

pela depressão, geralmente apresenta, além disso, aos países

subdesenvolvidos, alternativos graves: séria redução no padrão

de vida já tão baixo, ou suspensão do serviço da dívida, o que

reduz a possibilidade de obter financiamento estrangeiro para

o desenvolvimento econômico, por um período indefinido. Muitas

vezes ambas as alternativas se registraram ... "

Conquanto houver inexistência de índices globais refe

rentes aos preços pagos e recebidos pelos países periféricos

nas suas relações comerciais internacionais, há uns poucos ln

dices que refletem a situação dos preços durante um longo pe

ríodo de tempo, de modo-geral. No quadro I que se segue, apr~

sentam-se dois desses índices, para o período iniciado em 1876.

Todos os dois sao séries de valores unitários e baseiam-se em

preços para o ano corrente. O primeiro é um índice de preços

de artigos primários, em relação aos pre ço.a dos artigos manufa

turados, no comércio mundial. Baseia-se em estatísticas de co

mércio dos maiores países comerciais e um certo número de ou

tros. Pouco dos países subdesenvolvidos foram diretamente in

cluídos na amostra, mas o seu comércio com os países incluídos,

bem como o comércio desses países uns com os outros, estão con

tidos nos algarismos.
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TABELA 11.1

SELECIONADOS
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Fonte: Raul prebish; pago 23

Na análise contida nesta seçao e nas seguintes, desti-

nadas precipa1mente à comparação dos preços nos períodos de an

tes e depois da Segunda Guerra Mundial, o ano de 1938 é geral:.

mente tomado como base. É que este apresenta a vantagem de ser

o último ano completo, antes da guerra. Todavia foi um ano de

retração na produção industrial - de severa retração nos Esta

dos Unidos e de acentuada retração dos níveis da produção indus

trial de 1937, em vários países europeus. É interessante, po!:
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tanto, observar a alteração nas relações de preço que coincide

com a retração da produção industrial. Os algarismos do quadro

11 indicam que os preços dos produtos primários, em relação

aos preços dos artigos manufaturados, caíram de 8 pontos entre
1937 e 1938. Os índices de preços de após-guerra corresponden-

tes seriam, portanto, cerca de 7% inferiores, se utilizássemos

a base de 1937, em vez de 1938.

TABELA 11.2

INDICE DA SITUAÇÃO DOS PREÇOS DE EXPORTAÇÃO 1947

(1938= 100)

América do Sul
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l.i't1xt •• t;
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L LI
/ ! 7
I" J

~ ,11 1.1 :!. I . I .,:, '.1

\,',' I •••..• ' • I

i, I

. ,',

: ; J

Fonte: Raul Prebish, pag 24

As relações de trocas foram expressas como a relação

entre os preços de exportação e os preços de importação (multi

plicados por 100), do ponto de vista do país subdesenvolvido.

Assim, um algarismo elevado indica uma modificação favorável ,

nas relações de troca. O algarismo 130 por exemplo, indica que

o quantum de importações que poderia ser comprado pelo país

subdesenvolvido, em troca de um determinado quantum de export~
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TABELA 11. 3

INDICES DE PREÇOS DE MANUFATURAS, 1947
(1938 = 100)
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Fonte: Raul Prebish, pago 25

çoes aumentou 30%, desde o ano base. O período de tempo a que
se referem as alterações registradas (i.e., a data base corren

te do índice citado) também e indicado na tabela seguinte.
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TABELA 11.4

ALTERAÇOES NAS RELAÇOES DE TROCAS GERAIS
Amhica

do
Sul

I ', t t . ,.1"
U,·/tJ\ÕI'$ de tro
( ••.s aos pesos de
~nl,'l da guerra

Relações d e IIU

cas 003 oes •.J> de
após-gllerr"

I:r ,"" 1(11110 Unido '" I IJ ) Il I <; -, 11 122
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Alr.enlina .... . •••• o • 193!l- 1946 120
Boli"ia .. .............. . J938-J946 81

Iha,il ................ 1938-19-16 138 168

<'l,de . , . . . . . . . . 1938-1946 82 87
f ,,111 III bia ....... J938-1946 105 131

J :lttl.llJor ..... '" 1938-1946 IIIl

\. .u.u cruala ........ 1918-19-16 111 I 19

1938-'1946 -
Jl':1 U 90

V t Ih.'" ud.1 193!l-1946 55

VJd." u/Jlid('$ pelo Boarü oI -J", ad«, Reino Unido

1\.),1'01111 I f(~illu Unido 1938-19-17 1'1 H
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Ij"II,'., \ .~ 'l.h nLllS Holandesas-

J/·II." \ h, id" . . . . . . . . .. 193!l-1947 105

Fonte: Raul Prebish, pago 26

No quadro acima os índices ponderados de antes da

guerra podem ser considerados mais representativos nos casos

em que a composição das trocas, no período de após-guerra, ain

da deve ser tomada como anormal. Isso se aplica, na maioria

dos casos, quando 1946 e o ano de apos-guerra e, em alguns ca

sos, mesmo quando 1947 e o ano de apos-guerra.

As alterações nas relações de troca foram preponderan

temente favoráveis à América do Sul. A análise feita para este

relatório revela alterações favoráveis ao Brasil nas trocas

com os Estados Unidos e o Reino Unido, e à Venezuela, nas tro

cas com os Estados Unidos. A esses podem ser acrescentados os
estudos do Fundo Monetário Internacional, para Argentina, Bra
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sil, de modo geral, e Colômbia, Equador, Guatemala e Peru aos

pesos de pós-guerra. Uma piora se revelou nos estudos por paí

ses feitos para este relatório, no caso das Guianas Inglesa e

Francesa e do Surinam; e dos estudos realizados pelo Fundo Mo

netário Internacional para a Bolívia, Chile, Venezuela, de mo

do geral, e Peru a pesos de antes da guerra. Para a América La

tina toda, os estudos do Fundo Monetário Internacional estimam

que as relações de troca em 1946 melhoraram em relação a 1936;

o que restabeleceria, aproximadamente, a situação de 1937.

_As condições de trocas do Brasil, em termos de bens

de produção dos Estados Unidos, melhoraram consideravelmente :

mas nas trocas com o Reino Unido a melhoria foi menor, em vir

tude -da preponderância do algodão e não do café, nas exporta -

çoes, e aos elevados preços pagos pela importação de maquinar!

a têxtil e produtos químicos industriais.

a) A Importância das Relações de Troca para o Desenvolvimento

Econômico.

o estudo de Prebish, afirma que: " As melhorias

das relações do comércio esterior, isto é, da relaçâo entre os

preços de exportação e preços de importação, afetam a renda

nacional dos países subdesenvolvidos tão definitivamente quan

to o aperfeiçoamento tecnológico, os aumentos do nível de em

prego, ou uma transferência de ocupações, menos produtivas pa

ra ocupaçôes mais produtivas, tal como sé dá no processo de in

dustrializaç~o. Conversamente, uma piora nas relações de tro

cas tem o efeito de anular as situações favoráveis que ocorre-

rem. Uma alteração favorável nas relações de troca porque ofe

rece a oportunidade de se obter maior quantum de importações ,

com um determinado quantum de exportações - habilita o país
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subdesenvolvido a obter o anterior de importações com menor
quantidade de exportações e a utilizar os recursos domésticos
assim liberados no desenvolvimento econômico, ou, alternativa -
mente, a utilizar nesse desenvolvimento as importações extras

obtidas com o anterior quanturnde exportações. Em ambos os ca
sos, portanto, o desenvolvimento econômico pode ser promovido

por urnaalteração favorável nas relações de troca, isto e, urna
alta dos preços de exportação, em relação aos preços de importa
- "çao ... .

Logo a seguir o estudo enfatiza as limitações a inter-
pretação econômica das Alterações nas Relações de Troca, afir

mando: "... ~ importante interpretar e explicar a afirmativa

feita na seção precedente, sobre os efeitos favoráveis da alta
dos preços de exportação em relação aos preços de importação.De
qualquer modo, as relações de troca sao apenas um fator; geral-
mente nao sao o único fator decisivo na determinação da renda
nacional e dos fundos disponíveis para o desenvolvimento econo

mico.
Urnaalta nos preços de exportação pode decorrer de urna

restrição nas ofertas, a ponto das rendas daexportação total
que sao o produto do preço e da quantidade) decrescerem em vez
de aumentarem. Nesse caso, as importações t.o t.a í.s que se pode
obter depois da 'melhoria' nas relações de troca diminuem, em

vez de aumentar.
Um bom exemplo é o da alta verificada no preço do ca

cau depois da guerra. Os preços do cacau subiram muito, em ge
ral; daí a tend~ncia no sentido de os países subdesenvolvidos
especializados na exportação de cacau obterem alterações favo
ráveis em suas relações de troca. Esta modificação 'favorável',
no entanto, é, parcialmente decorrente de uma praga (Swollen
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shoot disease) que atingiu a Costa Douro, atual~ente a ~aior a
rea produtora. A praga reduziu as ofertas e com isso provocou
a tendência para a elevação dos preços. ~ evidente que isto
não significa urnamodificação 'favorável' para a Costa Douro.
Significa apenas que a alta do preço do cacau exportado, corno
um resultado da diminuição da oferta, atual a prevista, causa
da pela praga, apenas compensava um pouco talvez muito pouco-a
desgraça da praga que deu lugar à alta de preço.

Outrossim, quando a alteração favorável nas relações
de troca resulta da restrição da oferta de produtos exportá-
veis, natural ou deliberaI, a redução no volume total do comér
cio exterior pode forçar os recursos domésticos a dirigirem-
se para as aplicações menos produtivas - menos produtivas do
que as exportações, ao nivel de preços que vigora. Neste caso,
também, o efeito total da modificação 'favorável' nas relações
de troca, sobre o pai~ subdesenvolvido, pode na realidade ser
desfavorável, quando se toma em consideração o desvio de recur
sos da exportação para a produção interna. Quando a exportação
consis-te.em produtos aqrLco Laa, e os recursos- são -trçlnsferidos
para a indfistria,pode~se naturalmente esperar que o efeito se
ja favorável! nos paises subdesenvolvidos que utilizam maté-
rias primas e fatores de produção nacionais.

A análise das modificações das relações de troca de
ve, pois, ser considerada e avaliada conjuntamente com as modi
ficações do quanturndo comércio exterior. Só quando os maiores
preços de exportação, em relação aos preços de importação, não
decorrem da redução do volume da exportação e que os resulta
dos sao favoráveis.

Em segundo·lugar, os beneficios da melhoria de rela -
çoes de troca podem muito bem perder-se, sob a forma .de desem-
prego ou sub-emprego, não trazendo, assim, aumento da renda
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nacional ou mais rápido desenvolvimento econômico. Por exemplo,
as modificaçôes 'favoráveis' nas relações de troca do Reino U
nido, entre a primeira e a segunda guerras, sob a forma de bai
xos preços dos alimentos e matérias primas impqrtados, perde
ram-se em grande parte, em virtude do desemprego nas indústri
as de exportação, resultante da incapacidade dos produtos es
trangeiros de matérias primas e produtos primários - incapaci
dade decorrente dos baixos preç-os que recebiam - de absorver
maiores quantidades de exportações britânicas. Levando em con
sideração o efeito cumulativo desse desemprego nas indústrias
de exportação, o resultado líquido-das relações de troca favo
ráveis ao Reino Unido, no período compreendido entre as duas
guerras, f-oiquase certamente desfavorável. Conquanto essas
condiçôes sejam menos favoráveis no caso de países subdesenvol
vidos, vale a pena ~ealçar que a utilização de recursos pode
ter ligação direta com as relações de troca.

Uma outra limitação deve ser anotada. Para os fins de
análise de alterações nas relações de trocas, define-se como

fator favorável uma queda relativa nos preços de importação
que aumente o quantum de importaçôes que se pode obter com um
determinado quantum de exportações. Nenhuma outra distinção se
fez - nem se pode fazer, sem avaliação qualitativa - quanto as
pessoas que recebem os benefícios no país subdesenvolvido em
causa. t pelo menos teoricamente possível que, quando as rela
ções de troca apresentam uma melhoria, essa beneficia princi -
palmente as companhias estrangeiras que operam dentro do país
subdesenvolvido. Esta possibilidade no estudo, sobretudo nos
casos das áreas menos desenvolvidas e territórios autônomos. A
importância dessa ressalva é maior porque os estudos revelaram,
em geral, que os preços de bens de produção aumentaram menos
que os bens de consumo. Não é possível excluir a possibilidade
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de que isto tenham beneficiado os capitalistas estrangeiros e

nao os nacionais do país subdesenvolvido. Só uma análise econô

mica separada, em cada caso particular, poderá revelar quanto

desses benefícios obtidos pelas companhias estrangeiras - atra

vés do aumento de suas margens de lucro e da sua capacidade de

pagar salários - foi subsequentemente transferido para o pro-

prio país subdesenvolvido.

Não se deve presumir tão pouco que a posição real de

um país permanece inalterada se os preços de exportação e im

portação sobem na mesma proporçao. Isso só se dá quando os va

lores totais da importação e exportação são bem equilibrados ;

em tal caso, e obvio que uma alta nos pre90s de exportação e

importação. do mesmo valor, deixa a situação inalterada. Isso

já não se dá quando as importações são consideravelmente maio

res que as exportações ou vice-versa. Os países subdesenvolvi

dos têm muitas vezes excessos de importação representados por

empréstimos externos e investimentos estrangeiros. Em·tais ca

sos, a alta nos preços de importação constitui questão muito

mais grave e -nao ·e suficientemente compensada por aumento equi

valente nos preços de exportação. Nesses casos, o balanço de

pagamentos do país subdesenvolvido pode piorar seriamente, mui

to embora os preços de exportação e importação tenham subido

em igual proporçao.
O presente estudo tem tratado de relações de trocas

simultâneas, isto é, em relação à mesma data tomada como base.

Assim, os índices estatísticos de relações de troca comparam

a alteração nos preços de exportação durante um determinado pe

ríodo de tempo com a modificação nos preços de importação ocor

ridos durante o mesmo período de tempo. Isso se baseia no pre~

suposto de que o comércio exterior é por natureza simultâneo ,

isto é, que as exportações verificadas durante um determinado
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ano sao trocadas por importações feitas durante o mesmo ano.No
período de tempo que agora consideramos, a saber 1937 ou 1938,
em relação a 1946, 47 ou 48, esse pressuposto muitas vezes nao
é totalmente correto. Vários países subdesenvolvidos acumula
ram saldos de exportação durante a guerra e dos quais utiliza
ram para cobrir os excessos de importação de apos-guerra.

A alta absoluta no nível de preços de após-guerra te
ve, todavia, mais um efeito desfavorável sobre os recursos de
que os países subdesenvolvidos dispunham para as importações
necessárias a seu desenvolvimento econômico. Em resumo, a ele
vação dos preços no após-guerra depreciou o poder aquisitivo
das divisas acumuladas sobretudo durante a guerra. O aumento
registrado durante a guerra nas reservas de divisas acumuladas
no estrangeiro é representado, aproximadamente, pela diferença
entre os algarismos de 1939 e 1945; o total excedeu de $10.000
milhões de dólares.-Certos países já gastaram, desde então,par
te de acumulação feita durante a guerra, ou toda ela;nessa pro
porção se aplica a comparaçao de seus preços de exportação du
rante o período de:guerra com os preços de-importação durante
o período de após-guerra. Todavia, o ativo existente no fim de
1948 é, em geral, muito maior que o existente em 1939. Se es
sas disponibilidades não forem necessárias ã estabilização da
moeda, podendo, portanto, ser aplicados em importações destina
das ao desenvolvimento econômico, seu poder aquisitivo, é ago
ra muito reduzido, quando comparados com o período em que fo
ram acumuladas. Por outro lado, é evidente que a alta de pre
ços no após-guerra aliviou o onus da dívida externa dos países
subdesenvolvidos, antes da guerra.

A discussão das consequências das modificações nas
relações de troca foi conduzida do ponto de vista de seus efei
tos sobre os países subdesenvolvidos. ~ obvio que sao diferen
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tes os interesses dos países industrializados e os efeitos que
tais modificações tem sobre os mesmos. Uma melhoria nas rela
çoes de troca, do ponto de vista de um grupo, por definição e
quivalente a uma piora nas relações de troca do outro grupo.
Todavia, não se deve pressupor que as conclusões de secção pre
cedente necessariamente se apliquem, em sentido inverso, aos
países industrializados. Sua estrutura interna e seus proble
mas domésticos são muito diversos dos países subdesenvolvidos.

~ provável que haja diferenças, assim como semelhan
ças, nos efeitos de modificações idênticas sobre diferentes
países, em suas relações de troca. Entre os países industriais,
particularmente, uma piora das relações de troca terá efeitos
bem diferentes sobre países para os quais o balanço de pagamen
to representa um grave problema e sobre os demais.

Uma piora das relações de troca, a longo termo, tal
como a encontrada para os países de produção primária, durante
um longo período, pode ser um efeito da diferença nas taxas de
crescimento da produtividade dos produtos primários e dos arti
gos manufaturados ,--respectivamente.=Se presumirmos que a piora
nas relações.de trocas dos países subdesenvolvidos reflete um
crescimento mais rápido da produtividade dos produtos primá-
rios, em relação ao dos artigos manufaturados, o efeito da pio
ra da relação de trocas para certos países seria, naturalmente,
menos grave. Significaria apenas que, à proporção que os produ
tos primários vão sendo exportados, os efeitos do aumento de
sua produtividade vão sendo transferidos para os compradores ,
nos países industrializados. Conquanto faltem quase totalmente

dados estatísticos sobre as taxas diferencia-das do aumento da
produtividade dos produtos primários, nos países subdesenvolvi
dos, e dos artigos manufaturados, nos países industrializados,
pode ser afastada uma tal explicação das modificações a longo
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termo nas relações de troca, observada neste estudo.

Há pouca dúvida de que a produtividade, nos

industrializados, aumentou mais depressa que nos países

países

subde

senvolvidos. Isto se evidencia da mais rápida elevação do pa

drão de vida nos países industrializados, durante o longo pe

ríodo que estudamos, de 1870 até nossos dias. Logo, as modifi

cações observadas nas relações de troca não significam que a

maior produtividade da produção primária tenha sido transferi

da para os países industrializados; pelo contrário, significam

que os países subdesenvolvidos através os preços que pagaram

por suas manufaturas importadas, em relação aos que obtiveram

por seus produtos primários exportados, contribuiram para man

ter um padrão de vida crescente, nos países industrializados ,

sem receber, no preço de seus próprios produtos, uma contribui

çao equivalente para o seu próprio padrão de vida.

Não se tentou, no presente estudo, analisar as cau

sas da continuada tendência para a queda verificada, durante o

longo período, nos preços dos produtos primários, em relação

aos dos artigos manufaturados. Em outro estudo apresentado pe

lo Secretariado das Nações Unidas, simultâneamente com este re

latório, fez-se uma análise dos "Movimentos de Capitais duran

te o Período de Entre-Guerras". Nesse documento, chama-se a

atenção para um fato; pelo menos até 1929, os investimentos

nos países subdesenvolvidos eram em grande parte aplicados no

desenvolvimento da produção e distribuição de matérias primas

destinadas ao consumo dos países mais industrializados. ~ po~

sível que o estímulo da produção de artigos primários, através

de investimentos externos, tenha contribuido para o relativo

declínio dos preçso dos produtos primários. Isto, de certo,não

e em si mesmo uma prova de que tais investimentos nao tenham

sido úteis aos .países subdesenvolvidos. Não se pode, sem um es
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tudo especial, afirmar categoricamente que ~ íaLo houve uma

relação entre o processo de investimento externo, verificado

antes de 1929, e as modificações das relações de trocas obser

vadas neste relatório.

Finalmente, desejamos chamar a atenção para a nature

za ambivalente dos possíveis efeitos de uma relação de trocas

desfavorável sobre o desenvolvimento econômico do país que a

sofre. Por um lado, os baixos preços das matérias primas em re

lação aos artigos manufaturados importados, são, ou deveriam

ser, mais um incentivo em prol da industrialização. Por outro

lado, eles tem o efeito de diminuir os recursos disponíveis pa

ra o financiamento do desenvolvimento econômico. Neste relató-

rio, damos maior ênfase ao segundo aspecto desfavorável. Só um

estudo à parte poderia determinar até que ponto este fator foi

anulado ou atenuado pelo maior incentivo que trouxe à industri

alização ...".

b) Problemas Estatístico na Mensuração das Relações de Troca

O Estudo do Secretariado Econômico da ONU inicia es

te tópico com a preocupaçao de comentar sobre as "Fontes Esta

tísticas" e segundo ele;

"... Considerando sua importância como fator da de

terminaçâo da renda real dos países, a informaçâo estatística

sobre relações de troca é surpreendentemente escassa. As esta

tísticas dos preços internos sâo muito mais 'abundantes que as

de preços de exportação e importação, apesar de as primeiras

nâo terem, como as últimas, efeito tâo direto sobre a renda e

fetiva dos países. Essa ausência de estatísticas oficiais, no

tocante às relações de trocas internacionais, pode ser devida,

em parte, às dificuldades que existem na utilização e interpre

taçâo estatística desses dados. Nenhum país, por mais adianta
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da que seja sua organização estatística, publica estatísticas

oficiais regulares sobre suas relações sobre suas relações de

troca com cada país individualmente ou com cada região econômi

ca mundial, separadamente.

Depois explica o problema das despesas de fretes

transportes, seguros, etc, quando enfatizai

"... Em geral, os países adiantados possuem mais

minuciosas estatísticas de relações de troca em geral e de ten

dência dos preços de diferentes classes de artigos em particu-

lar; mas sua utilização apresenta dificuldades específicas.Qua

se todos os países estimam o valor da exportação no ponto de

saída, isto é, os preços de exportação de artigos manufatura -

dos, dos países industrializados, excluem fretes e despesas de

transporte, seguros, etci essas últimas· despesas representam,

porém, mais um ônus para o país subdesenvolvido, uma vez que

os serviços de navegação, etc., estão quase inteiramente nas

mãos dos países mais desenvolvidos. Por outro lado, muitos paí

ses industrializados, ao estimar o valor de sua importação de

produtos primários procedentes de países subdesenvolvidos, in

clu~m as despesas de frete até o ponto de .importação; por isso

os preços registrados incluem um elemento que geralmente repre

~~nta um pagamento feito não ao país subdesenvolvido mas as

companhias de navegaçao, seguro, etc., do próprio país ou de

outros países industrializados. Isso se aplica ao método adota

do pelo Reino Unido na avaliação de suas importações, mas nao

aos Estados Unidos. Nesse particular os preços de importação

dos Estados Unidos são melhores indicadores dos preços de fato

recebidos pelos países subdesenvolvidos, do que os preços de

importação do Reino Unido. Desse ponto de vista, é preverível

utilizar os valores do comércio exterior dos próprios países

subdesenvolvidos, de vez que os valores de sua importação em
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geral incluem os valores de sua exportação e excluem as despe-
sas de frete, etc.

Todavia, uma vez que o presente relatório se basei
a na relação de preços e em índices de preços, e não em preços
absolutos, segue-se que as estatísticas dos países mais desen
volvidos podem ser tomadas como verdadeiro indicador das modi
ficações nos preços recebidos e pagos pelos países menos desen
volvidos, desde que se suponha que as despesas de transporte ,
etc., se modificarem na mesma direção e na mesma proporçao que
o nível geral de preços, durante o período a que se refere a
apuraçao das relações de trocas. Os preços unitãrios absolutos,
sobre os quais se basearam as estatísticas dos dados referen -
tes aos Estados Unidos e ao Reino Unido, são deformados
exclusão das despesas de fretes no caso das exportações

pela
para

os países subdesenvolvidos e, em parte, também pela inclusão
das despesas de frete nas importações precedentes dos mesmos.
Contudo, as relações de preços entre duas datas, sobre as
quais se baseou o estudo das modificações reais, refletem exa
tamente as modificações reais, se o elemento perturbador perma
neceu constante em importância relativa. Ademais, uma vez que
as despesas de transporte, seguros, etc, representam uma parce
la reduzida do preço total, nos casos normais (cerca de 10% no
comércio mundial como um todo, antes da guerra), segue-se que
a disparidade entre as modificações nas despesas de transporte
e as modificações nos outros preços teriam que ser considerã -
veis, para produzir maiores perturbações nas relações de pre
ços e afetar seriamente as conclusões respectivas. No caso de
alguns tipos de artigos, as despesas de frete representam pro
porçao muito maior das despesas totais. Em tais casos, uma dis
paridade acentuada das despesas de frete, quando comparada com
os preços dos produtos, teria alguma importância. Não hã, no
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entanto, sinal algum de que as modificações nas despesas de

transporte tenham sido desproporcionadas as outras modifica

ções de preços. Logo, na prática, não há razoes para desprezar

as estatísticas dos países industrializados. Quando há motivos

para acreditar que as despesas de transporte, etc., sao sobre

modo importantes, e que se modificaram em desproporção a ou

tros preços, torna-se necessário fazer uma investigação separa

da, para apurar este ponto; mas as informações existentes so

bre movimentos de tarifas de fretes, transportes, etc., sao

muito insatisfatórias. Outrossim, as despesas de recebimento ,

descarga e distribuição dos artigos importados, nos países sub

desenvolvidos, podem ser muito elevadas, sobretudo quando há

deficiência de instalações portuárias e serviços de transpor -

teso Os preços absolutos (por atacado e varejo) dos artigos im

portados podem nao só ser mais elevados que os valores unitá

rios da importação como apresentar taxas de modificação dife

rentes.

Fala também das alterações da qualidade;

" Exis_tem out.ras.cqxande.sdificuldades estatísti

~~s para as quais é preciso atentar, no estudo das alterações

nas relações de troca durante um longo período, ou mesmo entre

lQ37 (ou 1938). Os dados estatísticos frequentemente deixam de. .
registrar as modificações em qualidade. Os artigos manufatura

dos são mais sujeitos a modificações em qualidade que os ali

mentos e as matérias primas. Em tempos normais,verifica-se uma

tendência geral no sentido da melhoria, em qualidade e eficiên

cia, dos artigos manufaturados, sobretudo veículos e maquinari

a. Daí em tempos normais, os estudos sobre modificações nas re

lações de troca entre países subdesenvolvidos e os países mais

desenvolvidos costumaram ser afetados por uma distorção siste

mática no sentido de apresentar as modificações de maneira
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mais desfavorivel ou mesmo favorivel aos paises subdesenvolvi-

dos, a menos que os artigos manufaturados sejam estandartiza -

dos. Por outro lado, as modificações de qualidade, durante os

últimos dez anos, podem muito provavelmente dar-se na direção

de pior qualidade, e portanto provocar uma distorção oposta

nas estatisticas do comércio exterior. Esses fatos qualitati

vos não podem ser isolados com facilidade; em geral, na anili

se das tendências dos preços de matérias primas e artigod manu

faturados, parte-se do pressuposto que a qualidade não se alte

rou, ou pelo menos, no caso de virios produtos estudados em

conjunto, que as alterações se compensam. As mudanças de fon

tes de suprimentos muitas vezes trazem modificações de qualida

de. Um caso especial de diferença de qualidade, especialmente

importante no caso de maquinaria, é o da distinção entre arti

gos novos e modernos, ou absoletos e de segunda mão, todos

eles incluidos na mesma categoria, os últimos podendo represen

tar saldos de guerra. f: impossivel determinar até que ponto a

inclusão desses tipos pode ter contribuido para os preços rela

t Ivament.e baixos ·-dos-bens de prod-ução descritos ·no presente .re

latório.

E das alterações da composição.

O problema das alterações de qualidade assume im

portância especial no caso de a classificação de produtos in

cluir artigos que não sejam estritamente homogêneos em nature-

za. Neste caso, uma alteração nos valores unitirios, tomada co

mo prova de uma modificação de preços, não pode passar do re

sultado de uma modificação nas proporções das diferentes quali

dades, tipos ou tamanos dos mesmos artigos. Muito poucos produ

tos são completamente homogêneos. Quando os c â Lc.uLo s de rela

ções de troca ou de preços de bens de produção são baseados em

valores unitirios de classes de produtos muito heterogêneos
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tornam-se possíveis graves desvios das verdadeiras modifica

ções de preços. Quando os cálculos se referem a grupos ou cla~

ses de produtos, há esperanças de que um erro cancele o grupo,

compensando-o. Os testes realizados para as finalidades deste

estudo, assim como os estudos de alterações de preços de clas-

ses ou grupos de artigos de uma dada composição, levam à con

clusão de que se pode depositar confiança nos resultados obti-

dos mediante o estudo de valores unitários. Alguns itens,porém,

sao tão heterogêneos que devem ser omitidos. Conquanto seja

tentadora a substituição de valores unitários por cotações de

preços genuinas, no caso de bens de produção e de outros arti

gos trocados no comércio exterior, tal substituição e nao so

virtualmente impossível em larga escala, mas também introduz

novas fontes de erros, que lhe são próprias. Ao passo que as

modificações na composição dos diferentes produtos encontra re

médio na atribuição de pesos apropriados, este método não pode

estender-se às modificações de composição que ocorrem dentro

do título descritivo de cada artigo. Descrições mais minucio -

sas e sub-divisões por grupos de tamanho, etc., podem reduzir

os erros.

Os índices de valores unitários, nos quais este es

tudo se louvou, foram, na maior parte, extraídos de estatísti-

cas do comércio que dão o valor e o volume do conjunto de to

dos os produtos, ou do conjunto de produtos classificados num

grupo definido. A composição dos produtos incluídos no conjun

to ou num determinado grupo muda, no entanto, de tempos em tem

poso Geralmente, os países publicam estatísticas referentes ao

conjunto de importações e exportações e aos principais grupos-

alimentos, tecidos, produtos químicos e manuf~turas e também

ferramentas e utensílios, equipamentos para transporte, maqui-

nária elétrica, etc. Em certos países, adota-se uma classifica
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çao mais detalhada, com sub-grupos ou mesmo grupos de artigos.

No caso das estatísticas dos Estados Unidos, por exemplo, a

classificação completa atinge o cêrco de 5.000 categorias, as

mais detalhadas referindo-se a artigos manufaturados.

Mesmo que a classificação chegasse até à menor das

sub-divisões desses artigos, essa sub-divisão não corresponde-

ria aos artigos especificados de modo rigoroso numa cotação de

preços ou contratados numa transação comercial. O artigo com

prado a um dado preço é necessariamente de um determinado ti

pOi digamos, trigo ou milho, lingotes ou barras de aço, cada

um com especificações determinadas, ou um dado tipo de máquina

fabricado segundo uma lista mais ou menos complicada de especi

ficações. Os artigos, registrados numa estatística de comércio,

são, no entanto, mesmo ,nos grupos de conteúdo mais homogêneo ,

uma combinação de vários tipos e especificações do mesmo arti-

go, trigo ou algodão, digamos. As classes de produtos registra

dos separadamente, entre os produtos primários, costumam ser

mais homogêneos que as de produtos manufaturados. Assim, as aI

terações verificadas--durante um período de tempo no valor uni

tário médio podem refletir alterações nos preços de uma deter-

minada coisa no grupo, ou alterações na composição do grupo ou

artigo, ou uma combinação dos dois.

A possibilidade de as alterações na composição afeta

rem o índice de valor unitário depende, em primeiro lugar, da

homogeneidade dos itens incluídos no grupo sob exame. Assim

por exemplo, perfis de aço, registrados no valor e tonelagem ,

compreendem produtos fabricados em diferentes tipos de metal

ou produtos que requerem diferentes etapas de fabricação. Há

portanto uma ordem diferente de valor por tonelada, para cada

tipo de perfis incluídos no total. Se, pois, a composição dos

perfis se modificar em dois anos de maneira que uma ordem de
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valores unitários aumenta em relação ao total e a outra dimi-
nui, o índice de valor unitário refletiria a modificação, mes
mo que os preços permanecessem constantes; e, se os preços se
alterassem, a modificação na composição anularia ou exageria a

verdadeira alteração de preço.
Os índices de valor unitário referentes ao conjunto

e as classes de artigos destacadas neste estudo foram, na medi
da do possível, computados mediante a ponderação de cada clas
se ou artigo. A influência de modificações em composição foi
assim reduzida ao mínimo praticável. No entanto, é impossível
eliminar o efeito de alterações em composição acaso ocorridas
dentro de grupo ou classes de artigos que constituem o mínimo
denominador comum da classificação existente nas estatísticas
de comércio. Cumpre, portanto, na interpretação desses dados ,
considerar a homogeneidade dos grupos de artigos, tal como de
fin~dos, e também fazer reservas quanto à significação a ser
conferida às alterações no valor unitário.estatisticamente in

dicadas.
Prosseguem o .estudo com a Exatidão dos Valores Unitá

rios;
Os valores unitários das estatísticas oficiais em ge

ral se baseiam nas declarações de preço feita às autoridades a
duaneiras, por ocasião da exportação ou da importação.:~ preci
so não esquecer que, por ocasião da exportação ou da importa -
çao, os preços que os produtos alcançarão na ocasião da venda
efetiva nem sempre são conhecidos, e as declarações de preço
que servem de base para as estatísticas do comércio exterior

muitas vezes são o valor do mercado, na data das entradas das
importações ou de saídas das exportações nos países de origem,
e não os preços efetivamente alcançados. Ademais, no caso de
importações (e menos frequentemente no de exportações), existe
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a tentação, por parte de importadores e exportadores, de decla
rar um valor menor, quando a tarifa sobre importações ou expor
tações é ad-valorem. Dos serviços aduaneiros, de sua eficiênci
a e vigilância, depende a menor ou maior correspondência entre
preços efetivos e valor declarado. Quando não existe tarifa al
guma, ou existe uma tarifa específica, não há interesse em ve
rificar as declarações de valor; e por isso os valores decla
rados podem naõ passar de estimativas grosseiras ou até de ad
vinhações arbitrárias. Quando existe controle de câmbio exter-
no, os exportadores podem declarar um valor menor, a fim de e
vitar a declaração de divisas assim obtidas.

Os preços de produtos exportados ou importados sem
conhecimento das autoridades aduaneiras não constam, natural -
mente, das estatísticas existentes. Outrossim, em muitos paí
ses nâo constam das estatísticas de comércio exterior os pre
ços de produtos importados e exportados por conta do governo.

Quando existem controles e licenças sobre a exporta-
çao e a importação, novas fontes de erro vêm se adicionar as
demais. Quando a concessão de licença par~ exportação ou impor
ta~~o é condicionada a um critério de preço (preços mínimos ou
máximos) os preços declarados podem afastar-se do preço efeti-
vamente alcançado ou pago, a fim de que a transação se enqua
dre nos termos dos regulamentos em vigor. Quando alguns arti
gos sao controlados ou limitados, um produto incluído no siste
ma controlado pode ser registrado como outro, não atingido pe
lo sistema; por exemplo, canos de ferro fundido podem ser em
barcados como canos de concreto. Quando essas declarações frau
dulentas escapam à vigilância das autoridades aduaneiras, os
valores unitários apresentam um quadro enganador.

Em virtude dessas e outras dificuldades estatísticas,
no levantamento de interpretação de alterações de preço no co
mércio, é bem de ver que os resultados de quaisquer investiga
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çoes devem ser aceitos com uma considerável margem de erro. Só

podem ser firmamente estabelecidas as alterações nas relações

de preço que foram objeto de análise especial.

Sobre as Ponderações dos índices;

O cálculo de preços de exportação e importação, quer

global para todas as exportações ou importações, quer parcial,

para determinadas classes de exportações ou importações ( tais

como bens de produção ou artigos primários), requer a combina-

ção dos preços relativos para cada mercadoria individual - em

numeros índices, pelo processo de médias. Tal processo de me

dias, por sua vez, requer que se atribuam pesos a cada artigo

que entre no índice global ou parcial; evidentemente cada arti

go não pode ser tratado como se tivesse igual importância rela

tiva dos diferentes artigos de exportação ou importação não e

constante durante períodos de tempo e pode ser sujeita a varia

ções violentas. Em outras palavras, teremos resultados diferen

tes - algumas vezes violentamente diferentes conforme reesti

marmos o comérci~ de pré-guerra 1937 ou 1938 - a preços de pós

guerra e basearmos nossos cálculos em índices assim obtidos,ou

reestimarmos o comércio de após-guerra-1946, 1947 ou 1948 - a

preços de antes da guerra.

Cumpre compreender claramente que nao pode haver um

único e "verdadeiro" número índice de preços de exportação e

importação. A impossibilidade de achar e apresentar um único

e "verdadeiro" número índice e, portanto um único e "verdadei-

ro" algarismos para as modificações das relações de troca nao

é devida a deficiência dos dados estatísticos utilizados nem

da técnica estatística aqui empregada. Trata-se de uma impossi

bilidade lógica.
A pergunta "Quais sao as 'verdadeiras' alterações

nas relações de troca? e, dessa forma, essencialmente irrespon
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dível. Tudo enquanto se pode tentar é encontrar respostas pa a
duas outras questões intimamente ligadas àquela, conquanto não
idênticas. são elas:
a) Se os países sub-desenvolvidos tivessem continuado a expor-
tar e importar produtos da composição de antes da guerra, como
as subsequentes alterações nas relações de preço afetariam
suas relações de troca? Estariam os países subdesenvolvidos em
melhor ou pior situação do que de fato estavam, se suas trocas
de antes da guerra tivessem sido feitas aos preços de após
guerra? O balanço das alterações de preços ocorridas desde en
tão deixou afinal o país subdesenvolvido em melhor ou em pior
situação?
b) Com a composição de comércio dos.países subdesenvolvidos
tal como ela é agora, na data da análise de apos-guerra, pode-
se perguntar: como foi o país subdesenvolvido atingido pelas
alterações de preços verificados durante os precedentes dez ou
mais anos, começando na data de base de antes da guerra? Esta
ria ele em melhor ou pior situação, do que de fato está agora,
se suas trocas de apos-guerra tivessem sido realizadas aos pre
ços de antes da guerra?

A primeira dessas perguntas é respondida por índices
calculados sobre pesos de antes da guerra (caso do índice de
"Laspeyres"), a segunda por índices baseados em pesos de após-
guerra (caso do índice de "Paasche)". As duas questões, que en
contram resposta nesses diferentes índices, são cheias de sig-
nificação e apresentam igual importância. Por isso sempre que
possível, os índices devem basear-se nesses dois sistemas aI
ternativos de ponderação.

Quando os resultados obtidos com esses dois sistemas
de ponderação - isto é, as respostas às duas diferentes ques
tões propostas acima-coincidem ou quase coincidem, isto signi
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fica que as alterações na composição da exportação e da impor-
tação, durante o período em que a alteração, de preços é apura-
da, não são sistemáticamente ligadas às próprias alterações de
preços. Quando o índice podernado de apos-guerra e maior que o
índice ponderado de antes da guerra, isso significa que o ba
lanço de comércio se transladou para ,artigos que aumentaram de
preços mais que a média. O oposto se aplica aos casos em que
o índice ponderado de após-guerra revela um algarismo inferior
ao índice ponderado de antes de guerra. Segue-se que é conveni
ente calcular os dois índices, não só porque todos dois consti
tuem respostas significativas a perguntas interessantes mas
também porque a relação dos dois índices dá idéia sobre a in
ter-conexão existente entre as alterações de preço e as mudan
ças na composição das exportações e importações dos países sub
desenvolvidos; em suma, os dois índices transformam em úteis
instrumentos de análise.

Os dois índices podem ser combinados pelo uso da"for
mula ideal" que é a média geométrica dos dois índices. Este mé
todo é frequentemente utilizado pelo Departamento de Comércio
dos Estados Unidos. Apresenta a vantagem de resultar num único

-'algarismo para apresentação, mas a desvantagem de resultar num
_~algarismo que não é baseado em uma composição de comércio his
•

toricamente bem definida.
Os dois índices de preços obtidos sobre a ponderação

de antes e depois da guerra não são os únicos que se pode com
putar. Seria possível, por exemplo, formular uma tabela hipoté
tica das exportações e importações dos países subdesenvolvidos,
tal como deveriam apresentar-se à luz dos seus programas e
prospectos de desenvolvimento, e calcular o efeito das altera-
ções internacionais de preço sobre as relações de troca de paí
ses subdesenvolvidos para essa (ou qualquer outra) composição
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hipotética. Isso, porem, é extremamente especulativo para as
finalidades do presente estudo, que se limitou aos índices de
preços para a efetiva composição do comércio, de antes e de
pois da guerra, dos países subdesenvolvidos. A especial aten-
ção dedicada neste estudo aos preços dos bens de produção po~
sibilitará, no entanto, de certo modo, fazer-se um ajustamento
mental dos.resultados obtidos, de maneira a levar em conta a

possibilidade de que o desenvolvimento seja acelerado com o
aumento da proporção de bens de produção, nas importações dos
países subdesenvolvidos.

Conquanto no caso geral os dois índices obtidos so
bre pesos de antes e depois da guerra apresentam igual signifi

- -caça0, o mesmo nao se aplica a cada caso particular. Quando a
composição da exportação e da importação dos países subdesen -
volvidos, depois da guerra é muito anormal (talvez como conse
qllênciada destruição e deslocação da guerra) é natural dar
maior significação ao índice baseado na composição de comércio
de antes da guerra. Pode-se encontrar alguma indicação da sig-
nificação rélativa dos âois índices;-mediante a comparação do
quantum (i,é, volumes ou valor econõmico a preços constantes )
das exportações e importações, nas duas datas. Quando o quan
tum é muito baixo do normal, há a presunção de que a composi
çao também passa a ser anormal, pois não é provável que a redu
çao anormal atinja todos os artigos com igual intensidade. Por
esta razão, os índices de preços de exportação e importação de
vem ser avaliados em relação com as alterações no quantum de
exportações e importações dos países subdesenvolvidos, durante
o período de tempo em que se apuram as alterações de preços.
Uma das dificuldades, aqui, é que, em muitos casos, as informa
ções sobre alterações no quantum são elas próprias derivadas

das alterações d~ preços (isto é, mediante o ajustamento de aI
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terações no valor das exportações ou importac-c~ us alterações

em preços); assim; quando diferem os dois índices de preços 0_

tidos pelos sistemas alternativos de ponderação, não podemos

ter certeza da exata extensão da alteração do quantum do comér

cio, e, em alguns casos, até c sentido da alteração do quantum

pode ficar em dúvida.

A respeito das Transações entre Companhias;

Surgem problemas especiais de avaliação quando as im

portações de certas classes de produtos, tais como bens de pro

dução, se realizam por conta de companhias estrangeiras que

operam nos países subdesenvolvidos. Tais transações assumem im

portância considerável em certos países subdesenvolvidos. Os

preços constantes das transações entre companhias não são os

verdadeiros preços do mercado; o consignador e o consignado

nao têm interesses econômicos opostos. O único efeito dos débi

tos feitos às filiais que operam no estrangeiro, por equipame~

tos e outros artigos a elas enviados, é de natureza contábil ;

os lucros se transferem entre a matriz e a filial no estrangei

ro. A sub-avaliação transfere os lucros para a filial; a super

avaliação age no sentido inverso. O balanço das vantagens de

pende das taxas relativas da tributação sobre os lucros, regu

iamentos existentes nos países subdesenvolvidos para a transfe

rência dos lucros, etc.

E, sobre a Avaliação das Mercadorias;

O mais recente acordo internacional sobreestatísti

cas do comércio internacional é o contido na Convenção Interna

cional assinada em Genebra em 1928. Essa convençao contém cer

tas cláusulas sobre o sistema de avaliação. Vejamos os parágra

fos pertinentes:

"11 Será mantido ou estabelecido o sistema de avaliação co-

nhecido como "Valores Declarados", vale dizer, valores
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declarados pelos importadores e exportadores (ou seus a
gentes devidamente reconhecidos) no tocante a cada tran-
saçao. Ademais, a fim de se obter exatidão no comércio

111 -

exterior, tais valores serão sujeitos a verificações e
conferências sistemáticas.
(a) Para este fim, serão empregados valores na fronteira
(marítima ou terrestre), conforme o caso), vale dizer
no caso de 'importação, o valor no lugar de embarque
mais as despesas de transporte e seguro do lugar até a
fronteira do país de importação, e, no caso de exporta -
ção, o valor líquido a bordo, ou líquido na estrada ou
veículo rodoviário, na fronteira do país de exportação'.

No caso de importação, serão excluídos dos valores
os direitos de importação, os impostos internos e grava-
mes semelhantes cobrados no país de importação. No caso
de exportação, serão incluídos, se de fato foram debati-
dos aos produtos exportados, os direitos de exportação ,
impostos internos e gravames cobrados no país de exporta

çao.
(b) Quando qualquer pais cobra direitos sobre as exporta
ções ou importações, os valores calculados de conformida
de com os métodos prescritos na legislação fiscal de tal
país, para o cálculo desses direitos, podem ser usados
para as finalidades das estatísticas acima mencionadas.
Igualmente, em qualquer desses países, os valores calcu-
lados mediante a aplicação dos mesmos métodos podem ser
empregados no tocante a produtos isentos de direitos ou
sujeitos a direitos específicos. Quando isto se der em
qualquer país, sua estatística deve mostrar claramente o
método de avaliação adotado e deveria dar pelo menos uma
estimativa anual, e se possível minuciosa, dos valores
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calculados com base no método de avaliação descritos no

parãgrafo (a) acima".
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2 - Raul prebish e a deterioração das relações de troca

Na parte introdutória o autor analisa o problema da

doutrina e ideologia, fazendo alusão à situação vigente a epo

ca da divisão internacional do .trabalho. Suas palavras.

A realidade está destruindo na América Latina aquele

velho esquema da divisão internacional do trabalho que, apos

haver adquirido grande vigor no século XIX, seguiu prevalecen-

do, doutrinariamente, até bem pouco tempo.

Nesse esquema correspondia à América Latina, corno

parte da periferia da economia mundial, o papel específico de

produzir alimentos e matérias primas para os grandes

industriais.
Não cabia, ali, a industrialização dos países novos.

Não obstante, os fatos a estão impondo. Duas guerras no curso

centros

de urna geração, e urna profunda crise econômica entre elas, de

monstram aos países da América Latina, suas possibilidades en

sinando-Ihes, positivamente, o caminho da atividade industrial.

Apesar disso, a discussão doutrinária está longe de

haver terminado. Em matéria econômica, as ideologias costumam

s~guir, com atraso, os acontecimentos ou sobreviver-lhes dema-

siadamente. ~ certo que a argumentação relativa às vantagens e

conômicas de divisão internacional do trabalho é de validade

teórica inobjetável.Mas, esquece-se, via de reg~a, que se ba

seia em urna premissa terminantemente negada pelos fatos. Segun

do esta premissa, o fruto do progresso técnico tende a repar -

tir-se igualmente em toda a coletividade, seja pela baixa dos

preços seja pela alta equivalente das remunerações. Por meio

do intercâmbio internacional, os países de produção primária

obtem sua parte nesse fruto. Não necessitam, portanto, de in

dustrializar-se.Pelo contrário, sua menor eficiência falá-los
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ia perder irremissivelmente as vantagens clássicas do intercâm

bio.
o erro dessa premissa consiste em atribuir caráter

geral ao que de si mesmo e muito circunscrito. Se por coletivi

dade se entende, apenas, o conjunto dos grandes países indus -

triais, é certo que o fruto do progresso técnico se distribui,

gradualmente, entre todos os grupos e classes sociais. Mas, se

o conceito de coletividade também se estende à periferia da e

conomia mundial, essa generalização encobre um grave erro. As

grandes vantagens do desenvolvimento de produtividade não che

garam a periferia em medida comparável-ao que lograram desfru-

tar as populações dos grandes países. Daí as diferenças tão

acentuadas entre os níveis de vida das massas nestes e naquela,

e as notórias discrepâncias entre suas respectivas forças de

capitalização, uma vez que a margem de poupança depende, pri

mordialmente, do aumento da produtividade.

Existe, portanto" manifesto desequelíbrio,e qualquer

que seja sua explicação ou a maneira de justificá-lo, trata-se

de um fato certo, que destrói a premissa básica do esquema da

di isão internacional do trabalho. Daí o significado fundamen-

tal da industrialização para os países novos. Ela não é um fim

em si mesma, mas o único meio de que se dispõe para captar uma

parte do fruto do progresso técnico e elevar progressivamente

o nível da vida das massas.
Encontram-se, portanto, os países da América Latina

diante de um problema muito vasto, que enfaixa uma série de ou

tros tantos problemas parciais que, por sua vez, devem ser,pre

viamente, elucidados para se abrir caminho à investigação e a

açao prática, desde que se tenha o firme propósito de resolvê-

los.
Seria prematuro, neste primeiro estudo, formular con
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clusões, as quais nao teriam senao o valor duvidoso das improvi

sacões. Há que reconhecer-se que, nos países latino-americanos,

resta muito por fazer nesta matéria, tanto no- que diz respeito

ao conhecimento dos fatos mesmo, quanto à sua correta interpre-

tacão teórica. Não obstante tenham esses países muitos proble

mas de índole semelhante, não se conseguiu, ainda, sequer, abor

dar em comum seu exame e elucidação. Não é de estranhar, portan

to, que prevaleça, frequentemente, nos estudos que se publicam

acerca da economia dos países da América Latina, o critério ou

a experiência especial dos grandes centros da economia mundial.

Dificilmente poder-se-ia esperar de tais estudos soluções dire-

tamente voltadas para nós. ~ pertinente, destarte, apresentar

com clareza, o caso dos países latino-americanos, a fim de que

seus interesses, aspirações e possibilidades - ressalvadas des

de logo as diferenças e modalidades específicas - se integram ,

adequadamente, em fórmulas gerais de cooperação econômica inter

naciónal.

~, portanto, muito ampla a tarefa que se tem pela

frcüte e grande a responsabilidade contraída. Para enfrentar e~

ta e realizar metódicamente aquela, conviria começar pelo equa-

cionamento prévio dos principais problemas; com perspectivas de

conjl1nto~ expondo-se, paralelamente, reflexões gerais sugeridas

pela experiência direta da vida econômica latino-americana. Tal

e o propósito do presente estudo.
A industrialização da América Latina nao é incompatí

vel com o desenvolvimento eficaz da produção primária. Pelo con

trário, uma das condições essenciais para que o desenvolvimento

da indústria possa cumprir o fim social de elevar o nível de vi

da, é dispor dos melhores equipamentos de maquinaria e instru -

mentos, e aproveitar prontamente o progresso da técnica em sua

regular renovação. A mecanização da agricultura implica na mes
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ma exigência., Necessitamos de uma considerá 1 importação de
bens de capital e, também, necessitamos de exportar produtos
primários para consegui-la.

Quanto mais ativo for o comércio exterior da América
Latina, tanto maiores serao as possibilidades de aumentar a
produtividade de seu trabalho, mediante intensa formação de ca
pitais. A solução não está em crescer à custa do comércio exte
rior e, sim, em saber extrair, do comércio exterior cada vez
maior, os elementos propulsores do desenvolvimento econômico.

Se não fora suficiente o raciocínio para persuadir -
nos da estreita conexão entre o desenvolvimento econômico e o
intercâmbio, certos fatos que estão ocorrendo bastariam para
pô-la em evidência. A maior parte dos países latino-americanos
aumentaram intensamente sua atividade econômica e apresentam
um nível de emprego relativamente alto, comparado com o de an
té~ da guerra. Esse alto nível de emprego exige, também, eleva

~- importaçôes, tanto de artigos de consumo imediato e du
La :.--- como de matérias primas e artigos de capital. E, em
muitos casos, as exportações sao insuficientes para satisfazer
as importações.

Estes fatos se tornam evidentes quando se trata de
importações e outras partidas passivas a pagar em dólares. Há,
já, casos notórios, em certos países, de escassez dessa moeda,
embora os dólares subministrados pelos Estados Unidos ao resto
do mundo, através de suas importações, hajam alcançado elevada
quantia. ~ que o coeficiente de tais importações, com respeito
à renda nacional dos Estados Unidos, se tornou exíguo (não pas
sa de 3 por cento) ao cabo de uma baixa persistente. Dessa for
ma, nao é de estranhar que, apesar do alto nível da renda na
cional desse país, os recursos em dólares, que prove aos paí
ses da América Latina, pareçam insuficientes para cobrir as im
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~ certo que, à medida que se restabeleça a

da Europa~ poder-se-á proveitosamente restabelecer o

economia

inteicâm

bio com ela. Mas, de lá, nâo sairâo mais dólares para a América

Latina, a menos que os Estados Unidos aumentem seu coeficiente

de importações de artigos europeus.

Está aqui, portanto, o fator principal do problema.

Não aumentando tal coeficiente, é óbvio que a América

ver-se-á forçada a desviar suas aqui~ições dos Estados

Latina

Unidos

para aqueles paises que subministrem divisas para pagá-las. So-

lução muito precária, por certo, pois-significa, com freqllen

cia ter que optar em favor de importações mais caras ou inade -

quadas às usas necessidades.

Seria lamentável recair em práticas dessa espécie, en

quanto haja possibilidade de conseguir uma solução fundamental.

Não raro se pensa que, dado o enorme potencial produtivo dos E~

tados Unidos, é ilusório supor que esse pais possa aumentar seu

coeficiente de importações para dar ao mundo essa solução funda

mental. Não se justifica tal coric'Lus âo sem uma prévia análises

das causas que levaram os Estados Unidos a reduzir, persistente

mente, seu coeficiente de importações. Tais causas atuam em cam

po propicio quando há desemprego. Não sendo este o caso, haveri

a a possbilidade de superá-las. Compreende-se, por aqui,a tran~

cedencia que assume para a América Latina, assim como para todo

mundo, o fato de que o governo dos Estados Unidos possa cumprir

seu designio de manter nesse pais, um alto nivel de emprego.

Não se poe em dúvida que o desenvolvimento econômico

de certos paises da América Latina e sua rápida assimilação da

técnica moderna, em tudo quanto for aproveitável pelo mesmos,de

pendam, em alto grau, das inversões estrangeiros.O problema nao

é nada ·simples, dadas as implicações que contém. Entre seus fa
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tores negativos recorda-se, em primeiro lugar, o nao cumprimen-

to de serviços financeiros, durante a grande depressão dos anos

trinta. ~ opinião geral que tais fatos não se deveriam repetir.

Encontramos, aqui, a mesma infraestrutura do problema anterior.

Os serviços financeiros dessas inversões, se nao se realizam ou

tras novas para compensá-los, deverão pagar-se com exportações

na mesma moeda; e se estas não crescem, correlativamente, apre

sentar-se-á com o correr do tempo, o mesmo gênero de dificulda-

des. Pior ainda será se as exportações caírem violentamente, co

mo naqueles tempos. Em razão disso, e enquanto não se conseguir

a solução fundamental referida, caberia perguntar-se se não se

ria prudente orientar as inversões para aquelas aplicações pro

dutivas que, ao reduzirem direta ou indiretamente as importa-

çoes em dólares, permitam atender, regularmente, os serviços fi

nanceiros.
Em tudo isto já que precaver-se de generalização dos.

máticas. Supor que o cumprimento dos pagamentos exteriores e o

bom funcionamento monetário dependem meramente do propósito de

seguir certas regras do jogo, é erro de sérias conseqüências.

Mesmo em épocas em que funcionava, regularmente, o padrão ouro

nos grandes centros, os países da periferia latino-americano en. -

contraram enormes dificuldades para mantê-lo, e suas vicissitu-

des monetárias provocaram, com freqüência, reproches exteriores.

Experiências posteriores em países importantes, ensinaram a com

preender meljor certos aspectos da·realidade. A Grã-Bretanha

entre as duas guerras, teve contratempos, de certo modo pareci-

dos com os que ocorriam e continuam ocorrendo em nossos países,

históricamente refratários à rigidez do padrão ouro. Isto con

tribui, sem dúvida, para a melhor compreensãp dos fenômenos da

periferia.
O padrão ouro deixou de funcionar como antes, e o ma
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nejo da moeda tornou-se mais complexo, ainda, na peri~eTia. Po

deriam, por acaso, todas essas complexidades ser superadas com

a firme aplicação de boa doutrina? Mas, a boa doutrina,para e~

tes países, encontra-se, ainda, em fase primária de sua forma

ção. Eis aqui outro dos problemas de transcedência: aproveitar

a experiência particular e geral para ir elaborando fórmulas ,

mediante as quais a ação monetária possa integrar-se, sem anta

gonismo nem contradições, dentro de uma política de desenvolvi

mento econõmico intenso e regular.

Não vá interpretar-se que os ensinamentos tradicio

nais carecem de valor. Se nao fornecem normas positivas, indi

cam, pelo menos, o que se nao pode fazer sem comprometer a es

tabilidade da moeda. Os extremos a que se chegou na inflação

demonstram que a política monetária não se inspirou nesses en

sinamentos: basta considerar que, de maneira geral~ certos paí

ses importantes da América Latina aumentaram seu meio circulan

te mais intensamente que os países obrigados a cobrir ingentes

gastos da guerra.
~, neste, outro dos aspectos do problema da escassez

de dólares. ~ certo, conforme se observou, que o alto nível de

emprego aumenta as importações. Mas não o é menos que o cresci

mento excessivo do meio circulante, em muitos casos, tem acen

tuado, indevidamente, a pressão do balanço de pagamentos, le

vando a empregar as divisas em forma que, nem sempre,correspon

de às genuínas exigências do desenvolvimento econômico.

Tais fatos terão que ser considerados no exame obje-

tivo das seqüências de pressão inflacionária sobre o processo

de capitalização. Não se pode desconhecer, sem embargo, que,na

maior parte dos países latino-americanos, a poupança espontá -

nea e insuficiente para cobrir as necessidades mais urgentes

de capital. Contudo, a expansão monetária não tem a virtude de
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aumentar as divisas necessárias à importação de bens de capital.

Seu efeito é de mera redistribuição de rendas. Resta averiguar

se ela conduziu a uma formação de capital mais ativo.

Este ponto é de importãncia decisiva. A elevação do

nivel da vida das massas depende, em filtima instãncia, de uma e

levada quantidade de capital por homem empregado na indfistria e

na produção primária, assim como da capacidade para bem manejar

esses capital.
Em conseqllência, é mister realizar uma enorme acumula

çao de capital. Dentre os paises da América Latina, alguns já

demonstram sua capacidade de poupança, a ponto de terem podido

efetuar, mediante seu próprio esforço, grande parte de suas in-
versões industriais. Mas, ainda neste caso, que não é geral, a

formação de capital tem que lutar contra uma tendência muito a

centuada para certas modalidades de consumo, que muitas

resultam incompativeis com um alto grau de capitalização.

Para formar o capital necessário à industrialização e

vezes

ao progresso técnico da agricultura, não pareceria indispensá -

vel compr-i-m-ir--o-consumo da grande-massa, que, em gera-l, é -dema

siadarnente- baixo. Além da poupança presente, inversoes estran

geiras, bem encaminhadas, poderiam contribuir para o aumento i

mediato da produtividade por homem. Lograda, por essa maneira ,

certa melhoria inicial, poder-se-ia desviar uma parte importan-

te do aumento da produção para a forma~ão de capitais, evitando

um consumo prematuro.
Mas, como conseguir aumentos de produtividade na for-

ma necessária? A experiência destes filtimos anos é instrutiva.

O crescimento de ocupação, exigido pelo desenvolvimento indus

trial, pode realizar-se embora assim não se desse em todos os

casos ---- com o emprego de gente que o progresso da técnica ia

desalojando da produção primária e de outras ocupações, espe-
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cialmente de certos tipos de trabalhos e servi os pessoais,
remuneraçao relativamente baixa e com a utilização do trabalh
feminino. O aproveitamento industrial de gente desocupada ou
mal ocupada significou, pois, uma melhora na produtividade, a
qual se traduziu em aumento líquido da renda nacional, quando
fatores de outra índole nao provocaram um decréscimo geral da

eficácia produtiva.
Com"as grandes possibilidades de progresso técnico na

produção primária, mesmo em países em que já é grande, e com o
aperfeiçoamento das indústrias existentes, o aumento líquido da
renda nacional poderia ir oferecendo margem de poupança cada

vez maior.
Mas tudo isso, e na medida em que se'queira reduzir

a necessidade de contribuição exterior, pressupõe um esforço i-
nicial de capitalização, que não se concilia geralmente com o
tipo de consumo de determinados setores da coletividade,nem com
a elevada proporção da renda nacional absorvida, em vários pai
ses, por certos tipos de gastos f í.aca í.s que não aumentam direta

nem indiretamente a produtiyidade nacional.
Trata-se, em última instância, da manifestação de con

flito latente entre o propósito for assimilar, precipitadamente,
modos de existência que os países de técnica mais avançada lo
graram progressivamente, graças ao aumento de sua produtividade,
e as exigências de urnacapitalizaçâo, sem a qual nâo nos
possível conseguir aumento semelhante.

Posto que o capital é escasso e sua necessidade muito

sera

grande, cumpriria cingir a aplicação dele a um critério de es
trita eficácia, que não tem sido fácil seguir, dadas as circuns
tâncias nas quais se desenvolveram muitas indústrias para afron
tar situações de emergência. Não obstante, o processo não avan
çou ainda até o ponto de que se possa considerar demasiadamente
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tardia a correçao de certos desvios, e muito menos, i~ssi e

evitá-los no futuro.

A este respeito e necessário definir, com precisão, o

objetivo que se persegue mediante a industrialização. Se se tem

em vista um ideal de autarquia, no qual as considerações econo

micas passam a segundo plano, seria admissível qualquer indús

tria que eliminasse importações. Mas se o propósito e aumentar

o que se chamou com justeza de bem estar mensurável das massas,

convém ter presentes os limites além dos quais uma industriali

çao maior poderia significar perda. de produtividade.

Em outros tempos, antes da grande depressão, os paí

ses da América Latina cresceram impulsionados de fora pelo au

mento persistente das exportações. Nada autoriza a suposição,pe

lo menos por enquanto, do que este fenômeno tenha de repetir-se,

com análoga intensidade, salvo em casos· muito particulares. Já

nao se apresenta a alternativa entre seguir crescendo vigorosa-

mente desse modo ou crescer para dentro, mediante a industriali

zaçao. Este passou a ser o modo principal de crescer.

Mas,isto não significa que a expórtação primária te

nha de sacrificar-se para favorecer o desenvolvimento indus-

trial:não só porque ela nos subministra as divisas para

rir as importações necessárias ao desenvolvimento econômico,mas

ainda porque no valor do exportado foi entrar em proporção ele

vada a renda do solo, que não implica nenhum custo coletivo. Se,

por um lado, com o progresso técnico, se consegue aumentar a

eficácia produtora, e se a industrialização a uma adequada le

gislação social por outro lado vão elevando o nível do salário

real, poder-se-á corrigir, gradualmente, o desequilíbrio de re

munerações entre os centros e a periferia, sem prejuízo dessa a

tividade econômica essencial.
Deparamo-nos aqui, com um dos limites da industriali-
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zaçao, que convem considerar, atentamente, ao esboçar os planos

de desenvolvimento. Outro desses limites nos é dado por consi

derações relativas à dimensão ótima das empresas industriais.

Nos países da América Latina se está tratando, geralmente, de

desenvolver de um lado da Fronteira as mesmas indústrias que do

outro. Isto tende a diminuir a eficácia produtora e conspire

contra a consecuçao do fim social que se busca. t um erro muito

sério, que o século XIX soube atenuar de muito. Quando a Grã-

Bretanha demonstrou com fatos, as vantagens da indústria, segui

ram-na outros países. Mas, o desenvolvimento industrial, agui

lhado por uma ativa concorrência, realizou-se, em favor de cer-

tas formas, características de especialização, que fomentaram

um proveitoso intercâmbio entre os diferentes países. A especia

lização favorecia o progresso técnico e este permitia distri

buir crescentes remunerações. Contrariam~nte ao que ocorre,quan

do se trata de um confronto entre países industriais e países

de produção primária, cumpriam-se as vantagens clássicas de di

visão do trabalho: da divisão do trabalho entre iguais ou quase

iguais.
A possibilidade de que se chegue a perder uma parte

importante do fruto do progresso técnico por causa do excessivo

fracionamento dos mercados é, pois, outro dos limites do desen

volvimento industrial de nossos países. Mas, longe de ser in

transponível, é daquelas que uma política clarividente de inter

dependência econômica poderia remover com grande benefício recí

proco.
Se, com fins sociais, se objetiva elevar, ao máximo,

a renda real, as considerações anticíclicas não podem estar au

sentes em um programa de desenvolvimento econômico. A propaga

ção à periferia latino-americano das flutuações cíclicas dos

grandes centros, implica em consideráveis diminuições da renda.
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Se se pudessem evitar tais diminuições o problema da formação

de capital tornar-se-ia menos difícil. Conhecem-se ensaios de

política anticíclica; porém, cumpre reconhecer que ainda esta

mos nos começos da elucidação dessa matéria. Acresce que o de

bilitamento que se está processando nas reservas metálicas de

vários países significa que a eventualidade de uma contração

de origem externa, nao sómente vai surpreendê-los sem plano de

defesa, mas também sem os recursos próprios, necessários a fa

cilitar a adoção das medias que as circunstãncias aconselharem.

Expostos, nesta primeira secção, os lineamentos dos

principais problemas, as seguintes seções abordarão alguns dos

aspectos mais salientes que não conviria omitir, tanto por sua

importãncia intrínseca, quanto pela necessidade de dar começo

a sua investigação sistemática.

são bem conhecidas as dificuldades que se opoem na

América Latina a uma tarefa dessa natureza. A principal delas

talvez seja o número exíguo de economistas capazes de penetrar,

com critério original, os fenômenos concretos latino-america -

nos. Por uma série de razões não se consegue suprir sua caren

cia com a formação metódica de um numero adequado de jovens de

alta qualificação intelectual. Enviá-los às grandes universida

des da Europa e dos Estados Unidos representa já um progresso

considerável, mas não suficiente. E isto porque uma das falhas

mais sérias de que padece a teoria econômica geral, contempla-

da da periferia, e seu falso sentido da universalidade.

Mal se poderia pretender, na verdade, que os econo

mistas dos grandes países, mergulhados numa série de problemas

próprios, possam dedicar, preferentemente, sua atenção ao est~

do dos nossos. Compete, primordialmente, aos próprios economi~

tas latino-americanos o conhecimento da realidade econômica da

América Latina. Sómente quando se conseguir explicá-la racio
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nalmente e com objetividade científica, sera possível alcançar

fórmulas eficazes de ação prática.

Não se imagine, porem, que este propósito está anima

do de um particularismo exclusivista. Pelo contrário: só sera

possível realizá-lo mediante um sólido conhecimento das teo

rias elaboradas nos grandes países com seu caudal de verdades

comuns. ~ preciso não confundir o conhecimento reflexivo do

alheio com uma sujeição mental às idéias, alheias, da qual mui

to lentamente estamos aprendendo a livrar-nos.

Na segunda parte do seu trabalho, o autor analisa as

vantiaqe ns do Progresso Técnico e os países da periferia, afir-

mando que:
Afirmou-se, na parte precedente, que as vantagens do

progresso técnico se concentraram, 'principalmente, nos centros

industriais, sem se transportarem aos países que formam a peri

feria do sistema econômico mundial. ~ verdade que o aumento da

produtividade, nos países industrais, estimulou a procura de

produtos primários e constitui, assim, um elemento dinãmico im

portantiss-imo -no cresc-iment:-e-d-aAmér-ic-a-Latina. Mas,· -isto cons

titui assunto distinto do que vai ser considerado em seguida.

De modo geral,parece que o progresso técnico foi

mais acentuado na indústria que na produção primária dos paí

ses da periferia, conforme se faz notar num trabalho recente

sobre relações de preços} Desta forma, se os preços houves

sem baixado em harmonia com a maior produtividade, tal baixa

teria sido menor nos produtos primários que nos industriais,de

(3) Post Par Price Relations in trade between under-developed and
industrialized countries. United Nations. Economic and Social
Council. E/CN.l/Sub.3/W.5.23 de fevereiro de 1949,citado por R. Pre-
bish, pág. 55.
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forma que a relação de preços entre ambos fosse melhorando per

sistentemente, em favor dos países da periferia, conforme se

acentuasse a disparidade da produtividades.

Se houvesse ocorrido, esse fenômeno teria sido de

profunda significação. Os países periféricos teriam aproveita-

do, com a mesma intensidade que os países cêntricos, a baixa

dos preços dos produtos finais da indústria. Assim, os frutos

do progresso técnico ter-se-iam repartido, igualmente, em todo

o mundo, segundo a premissa implícita no esquema da divisão in

ternacional do trabalho, e a América Latina não teria nenhuma

vantagem econômica em sua industrialização. Pelo contrário, so

freria uma perda efetiva, enquanto não alcançasse eficácia pro

dutiva igual à dos países industriais.

Os fatos hão justificaram aquela premissa. Como se

depreende dos índices do Quadro I, desde os anos setenta do

século passado até antes da segunda guerra mundial, a relação

de preços se moveu constantemente contra a produção primária.t

de lamentar que os índices dos preços não reflitam as varia-

ções de qualidade ocorridas nos produtos finais. Por isso nao

foi possível tê-las em conta nestas considerações.

Nos anos trinta só se podiam comprar 63% dos produ

tos finais da indústria que se compravam nos anos setenta do

século passado com a mesma quantidade de produtos primáriosise

ja: necessitava-se, em termo médio, 56,6% mais de produtos pri

mários para comprar a mesma quantidade de artigos finais da in

dústria. A relação da preços se moveu, pois, em forma adversa

à periferia; contrariamente ao que sucederia, se os preços ti

vessem declinado com a redução do custo provocado pelo aumento

da produtividade.
Durante o auge da última guerra, como em todo auge

cíclico, a relação se moveu em favor dos produtos primários.
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Mas, sem que sobreviesse uma contração, se está operando, já

típico reajustamento, mercê do qual os preços primários vão'
perdendo a vantagem anteriormente conseguida.

Assinalar essa disparidade de preços nao implica em
considerar seu significado, de outros pontos de vista. poderia
argumentar-se, em verdade, pelo que toca à equidade, que os
países que se esforçaram por conseguir um alto grau de eficáci
a técnica nao tinham porque compartir seus frutos com o resto
do mundo. Se assim houvessem procedido, não se teria concentra
do neles a enorme capacidade de poupança que possuem; cabe in
dagar se o progresso técnico teria, sem esta, o rítmo tão in
tenso que caracterizou o desenvolvimento capitalista~ De qual
quer modo, está aí a técnica produtiva, a disposição de quem
tenham aptidões e perseverança para assimilá-la e aumentar a
produtividade do próprio trabalho. Tudo isso, entretanto, e
alheio ao presente estudo. O propósito que se tem em vista e
sublinhar um fato ao qual, não obstante suas consideráveis pro
~pc0es, não se dá a devida importância, quando se discute o
significado da inqustrialização nos países periféricos.

Um raciocínio simples a respeito do fenômeno que co
mentamos permite-nos formular as seguintes considerações:

primeiro: Os preços não baixaram em conformidade com
o progresso técnico, pois, enquanto, por um lado, o custo ten
dia a baixar, em razão do aumento da produtividade, subiam,por
outra parte, as remunerações dos empresários e dos fatores da
produção. Quando a ascenção das remunerações foi mais intensa
que a da produtividade, os preços subiram, em vez de baixar.

Segundo: Se o crescimento das remunerações, nos cen-
tros industrais e na periferia, houvesse sido proporcional ao
aumento das respectivas produtividades a relação de preços en
tre os produtos primários e os produtos finais da indústria
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nao teria sido diferente da que existiria se ~ preços houves
sem baixado estritamente'de acordo com a produtividade. ~ dada

a maior produtividade da indústria, a relação de preços ter-

se-ia movido em favor dos produtos primários.

Terceiro: Como, na realidade, a relação se moveu con

tra os produtos primários, entre os anos setenta do século pa~

sado e os trinta do presente, é óbvio que as remuneraçoes dos

empresários e fatores da produção cresceram, os centros, mais

que o aumento da produtividade, e na periferia menos que ores

pectivo aumento da mesma produtividade.

Em outros termos: ao passo que os centros retiveram

integralmente o fruto do progresso técnico de sua indústria,os

paises da periferia transpassaram-lhes uma parte do fruto de

seu próprio progresso técnico~
Antes de explicar a razão de ser deste fenômeno, que

tanta importância tem para a América Latina, convém examinar

como se transmitem os efeitos do aumento de produtividade.

(4) Veja-se o que ,a respeito se diz no citado estudo, págs.115 e 116: nas
palavras de R.Prebish, págs. 56/7.

"Uma ;iora a longo prazo, na relação de intercâmbio, como a que afetou os
produtos primários, durante prolongado período, pode ser efeito das dife
renças no ritmo do aumento da produtividade na produção de artigos prima
rios e manufaturados, respectivamente. Se se pudesse supor que a piora, pa
ra os países de produção primária, reflete mais rápido aumento da produtI
vidade nos artigos primários que nos manufaturados, o efeito de tal piora
na relação de troca seriaindubitávelmente menos sério.
Significaria apenas que, na medida em que os artigos primários se exportam,
os efeitos da maior produtividade se transpassam aos compradores de arti
gos primários, nos países mais industrializados. Conquanto faltam quase in
teiramente dados estatísticos acêrca dos diferentes rítmos de aumento de
produtividade na produção primária e na indústria manufatureira, esta ex
plicação das variações, a longo prazo, nas relações de intercâmbio ..• pode
ser descartada. Não há dúvida de que a produtividade aumenta mais rápida
mente nos países industriais que nos de produção primária. Isto se compr~
va pela maior elevação do nível de vida, durante o longo período transcor
rido deste 1870. Portanto, as variações observadas na relação de intercâ;
bio não significam que a maior produtividade da produção primária se haja
transpassado aos países industriais: pelo contrário, significa que os pai
ses menos desenvolvidos, através dos preços que pagaram pelos artigos man~
faturados, em relação com os que conseguiram pelo seus próprios produtos,
contribuíram para crescentes níveis de vida nos países industrializados,
mas sem receber, em contra partida nos preços dos seus próprios produtos,
uma contribuição equivalente a seus próprios níveis de vida.
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Como tal propósito apresenta-se um exemplo ilustrati

vo na tabela I1.6, no qual se supoe que os índices de produtivida

de por homem foram maiores na indústria que na produção primá

ria. Para simplificar o exemplo, considerou-se que esta e aque

la intervêm por partes iguais no produto final.

Supõe-se de início, que ao aumentar a produtividade,

nao sobem as remunerações dos empresários e dos fatores da pro

dução, e sim que baixam os custos. Se os preços descem de acor

do com os custos, a baixa de preços primários será menor que

a dos industriais, segundo assinalam os índices corresponden -

teso E, em conseq~ência, a relação entre ambos se move a favor

dos produtos primários, seja de 100 para 116,7.

Esta é precisamente a relação que teria permitido

aos produtos primários participar, com igual intensidade que

os industriais, no aumento da produção final. Com efeito, se a

produtividade primária aumenta de 100 a 120, e se com 100 de

pr~j~tos primários se pode comprar agora, como se acaba de ver

llS,7 de produtos finais da indústria, depreende-se que os pro

dutores primários podem adquirir agora 140 de tais produtos,em

vez dos 100 de antes, ou seja que obtêm um aumento da mesma in

tens idade que o ocorrido na produção final, aumento que eviden

temente, também obtiveram os produtores industriais.

Estes resultados se alteram sensivelmente quando, no

segundo caso, se faz variar as remunerações. Suponha-se que,

na indústria, o aumento das remunerações é maior que o aumento

da produtividade; e que na produção primária ambos aumentos
11- • _sao iguais. Em consequencla, a relaçao de preços se move con

tra a produção primária, passando de 100 a 93,3; os produtores

primários, dessa forma, não obstante seu aumento de produtivi-

dade de 100 para 120, só podem adquirir 112,0 de produtos fi

nais, contra 100 anteriormente. Em compensação, um cálculo se
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melhante permitirá demonstrar que os produtores industriais DO~-
dem adquirir agora 168 de produtos finais, contra 100 que ad

quiriram anteriormente.

Observe-se que, ao passo, que os produtos primários

podem aumentar suas aquisições de produtos finais menos inten-

samente do que há aumento sua produtividade, os produtores fi

nais se beneficiam mais do que corresponderia ao aumento da

própria produtividade.

Se, em vez de supor-se que a remuneraçao da produção

primária subiu paralelamente à sua produtividade, se houvesse

suposto uma ascençao inferior, a relação de preços, como e ló

gico, ainda se teria voltado mais contra aquela.

A piora de 36,5% na relação entre os anos setenta do

século passado e os anos trinta presente, sugere a possibilida

de de que haja ocorrido um fenômeno desse tipo.

Em síntese, se, apesar de um maior progresso técnico

na indústria que na produção primária, a relação de preços pio

rou para esta, em vez de melhorar, pareceria que a remuneraçao

média por homem cresceu nos centros industriais mais intensa -

mente que nos países produtores da periferia.

Para compreender a razão de ser deste fenômeno, e

mister relacioná-lo com o movimento cíclico da economia, e a

forma em que se manifesta nos centros e na periferia. Pois o

ciclo e a forma característica de crescer da economia capita

lista e o aumento de produtividade um dos fatores primários de

crescimento.

Há no processo cíclico, uma disparidade contínua en

tre a procura e a ofeta globais de artigos de consumo terrnina-

dos nos centros cíclicos. Na crescente a procura sobrepassa a

oferta, e na minguante ocorre o contrário.

O quanto e as variações do benefício estão intirnarnen
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te ligados a essa disparidade. O benefício aumenta na crescente

e tende assim a corrigir o excesso de procura pela alta dos pre.

ços: na minguante diminui e tende, assim, a corrigir o excesso

de oferta pela baixa daqueles.

O benefício se traslado' dos empresários do centro

aos produtores primários de periferia. Quanto maiores são a com

petência e o tempo requeridos para aumentar a produção primária,

em relação ao tempo de outras etapas do processo produtivo, e

quanto menores são os estoques acumulados, tanto maior é a pro

porçao do benefício que se traslada à periferia. Daí um fato tí

pico no curso da crescente cíclica: os preços primários tendem

a subir mais intensamente que os preços finais, em virtude da

grande proporção dos benefícios que se trasladam a periferia.

Se assim e, como se explica que com o andar do tempo

e através dos ciclos, os ingressos no centro tenham crescido

mais que na periferia?

Não há contradição alguma entre os dois fenômenos.Os

preços primários sobrem com mais rapidez que os finais na cres-

cente, mas também descem mais que ~stes na minguante: -dessa for

ma, os preços finais se vão apertando, progressivamente,dos pre

ços. primários.

Vejam-se, agora, as razoes que explicam essa desi

gualdade no movimento cíclico dos preços. Viu-se que o benefíci

o se dilata na crescente e se comprime na minguante, tendendo a

corrigir a disparidade entre a oferta e a procura. Se o benefí-

cio pudesse comprimir-se na mesma forma em que se havia dilata

do, não subsistiria razão alguma para que ocorresse esse movi

mento desigual. Ocorre, precisamente, porque a compressao nao

se realiza nessa forma.

A razão é muito simples. Durante a crescente,uma pa~

te dos benefícios se foi transformado em aumento de salários,pe
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la concorrên"cia dos empresários uns com outros e pela pressao

sobre todos eles das organizações operárias. Quando, na minguan

te, o benefício tem que cumprimir-se, aquela parte que se tran~

formou em ditos aumentos perdeu, no centro, sua fluidez, em vir

tude da conhecida resistência ~ baixa dos salários. Apressa0

se desloca então para a periferia com maior força que a natural

mente exercível caso não fossem rígidos os salários e os benefí

cios no centro, em virtude das l~mitações da concorrência.Assim,

tanto menos possam comprimir-se as remunerações, no centro, tan

to mais terão que fazê-lo na periferia.

A desorganização característica das massas operárias

na produção primária, especialmente na agricultura dos países

da periferia, impede-lhes de conseguir aumentos de salários com

paráveis aos alcançados nos países industriais, ou de conservá-

los com a mesma efetividade. A compressão das remuneraçoes

sejam beneficios, sejam salários -- é, pois, menos difícil na

De qualquer modo, mesmo que se conceba na periferia

uma rigidez parecida ~ do centro, a conseq8ência disto seria au

mez. ~ar a --i:nt--en-s-id-ade---d·a--pressã- €1es-1=e---s-0breaque1-a-.·Pois,· se

ü ,;- se comprime o benefício periférico, na medida necessária pa

ra corrigir a disparidade entre a oferta e a procura nos cen

tros cíclicos, continuarão a acumular-se estoques de mercadori-

as nestes e a contrair-se a produção industrial, e por conse-

guinte, a procura de produtos primários. Esta diminuição de pro

cura sera tão forte quanto seja preciso para conseguir a neces

sária compressão das remunerações no setor primério. O reajusta

mento forçado dos custos da produção primária, durante a crise

mundial, ilustra-nos acerca da intensidade que pode adquirir es

se fenômeno.
A maior capacidade das massas, nos centros cíclicos,

para conseguir aumentos de salários na crescente e defender seu
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nível na minguante, e a aptidão desses centros, em Ta~aU ou pa
pel que desempenham no processo cíclico, para deslocar a pre~

sao cíclica para a periferia, obrigando a comprimir suas remu

neraçao mais intensamente que nos centros, explicam porque as

remuneraçoes nestes tendem, persistentemente, a subir com mais

força que nos países da periferia, segundo se torna patente na

experiência da América Latina.

Nisto está a chave do fenômeno pelo qual os grandes

centros industriais, não apenas retêm para si o fruto da apli-

cação das inovações técnicas à sua própria economia, mas, ain

da, estão em posição favorável para captar uma parte do que

surge no progresso técnico de periferia.
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Raul Prebish fala na parte 111 de seu trabalho da e

levada produtividade dos Estados Unidos, sugerindo:

Os Estados Unidos são, agora, o principal centro cí

clico do mundo, como em outros tempos foi a Grã-Bretanha. Sua

influência econômica sobre os outros países é manifesta. E nes

influência, o ingente desenvolvimento da produtividade daque-

le país desempenhou papel importantíssimo: tem afetado intensa

mente o comércio exterior e, através de suas variaçôes, o rít

mo de crescimento econômico do resto do mundo e a distribuição

internacional do ouro.
Os países da América Latina, com um elevado coefici-

ente de comércio exterior, são extremamente sensíveis a essas

repercussões econômicas. Justifica-se, portanto, examinar as

projeções daquele fenômeno e os problemas dele decorrentes.

Que os preços nao baixaram paralelamente ao aumento

da produtividade, nos Estados Unidos, é fato conhecido, ao

qual recentes investigacões da S.FABRICANT deram uma expressão

precisa. No período que abarca tais investigações, isto e, nos

quatro decênios anteriores à segunda guerra mundial, os custos

da produção manufature ira desceram com rítmo regular e persis-

tente. O movimento dos preços nada tem de comum com esse ritmo.

A crescente produtividade não influiu neles, e sim nas remune-

raçoes. Os salários subiram à medida que deixava o custo real.

Mas nem toda a melhora da produtividade se refletiu nestes,

pois uma parte apreciável se traduziu numa diminuição de jorna

da de trabalho.
O aumento das remuneraçoes, provocado pela maior pro

dutividade se extende, mais cedo ou mais tarde, e toda ativida

de econômica, pelo conhecido processo que nao vem ao caso re

cordar. Atividades nas quais é progresso técnico foi insignifi

cante ou não existiu, com certos tipos de serviços aumentaram
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também suas remuneraçoes, em virtude desse proce5S0_ Em~quns

grupos sociais o aumento ocorreu com grande lentidão; entr~~
tes, o resto da coletividade desfrutava de vantagens que, con
forme se foi produzindo o necessário ajustamento, teve que ir
cedendo àqueles. Mas, os novos aumentos de produtividade foram
compensando, geralmente com acréscimo, o que se ia transferin-
do aos grupos atrasados.

Não caberia assinalar este fato se nao dera ele um
exemplo bem ilustrativo do tipo de ajustamento que a industria
lização progressiva da América Latina irá provocando necessa

riamente. A industrialização, ao aumentar a produtividade fará
subirem os salários e encarecera relativamente os preços dos
produtos primários. Desse modo, subindo suas remuneraçoes, a
produção primária irá captando em'forma gradual aquela parte
do fruto do progresso técnico que lhe teria correspondido pela
baixa dos preços. Como no casa daqueles grupos sociais atrasa
dos, é claro que esse ajustamento significará perda de remune-
ração reais nos setores industriais, perda tanto menor quanto
mais pequeno for seu coeficiente de importações; ao final das
contas, porém, essa perda poderia ser amplamente compensada p~
lo fruto de sucessivas inovações técnicas.

Ficou dito em outro lugar que, como os preços nao
seguem a produtividade, a industrialização é o único meio de
que dispoem os países da América Latina para aproveitar ampla-
mente as vantagens do progresso técnico.

Não obstante, a teoria clássica havia encontrado ou
tra solução. Se as vantagens da técnica não se propagassem a
través dos preços, fá-lo-iam por meio da elevação das remunera
çoes. Foi isso precisamente o que ocorreu nos Estados Unidos ,
assim como nos outros grandes centros indus·t-riais.Mas, não su
cedeu o mesmo no resto do mundo. Para tanto,teria sido essen -
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cial que,no mundo inteiro, existisse a mesma mobilidade de fa
tores da producão que se produziu num amplo campo de economia
interna daquele país. Essa mobilidade e uma das premissas es
senciais daquela teoria. Na realidade, porém, apresentou - se
uma série de obstáculos ao fácil deslocamento dos fatores de
produção. Não há dúvida de que os salários dos Estados Unidos,
tão altos em relação ao resto do mundo, teriam atraído grandes
massas humanas para aquela nação, as quais influiriam muito
desfavorávelmente sobre esses salários, tendendo a reduzir a
diferença entre estes e os do resto do mundo.

Teria sido esse o efeito da aplicação de uma das re
gras essenciais do jogo clássico; rebaixar sensivelmente o ní
vel de vida da população dos Estados Unidos.

Basta anunciar este fato para compreender que a pro-
teção desse nível de vida, conseguindo com muito esforço, te
ria que prevalecer sobre as supostas virtudes de um conceito a
cadêmico. Mas, as regras clássicas do jogo formam um todo indi
visível. E não se concebe lógicamente como, eliminada uma de
las, das outras se possam extrair normas absolutas que regulem
as relações entre os centros e os países periféricos.

~ ainda mais digno de reflexão esse ponto, porque o
progresso técnico dos Estados Unidos, tão superior ao do resto
do mundo, teve, por conseqüência, outro desvio muito importan-
te daquelas regras.

Conforme já ficou dito, os Estados Unidos atingiram

um baixíssimo coeficiente de importações, nao maior do que 3

por cento. NO ano de 1929 era de 5 por cento. Essa descida nao

e um fenõmeno novo: vem de longa data. Nos últimos cem anos a

renda nacional aumentou cerca de duas vezes e meia mais que as

importações.
O progresso técnico e um dos fatores que mais con
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tribuem para a explicação desse fenômeno. Ainda que pareça p~

radoxal, a maior produtividade contribuiu para que aquele país

prossiga e acentue sua política protecionista, depois de haver

alcançado a etapa da maturidade econômica. A explicação e sim

pIes. ~ progresso técnico, numa epoca determinada, nao

por igual em todas as indústrias. Mas, ao extender às indústri

atua

as de menor progresso os maiores salários provocados pela gran

de produtividade das indústrias avançadas, as primeiras perdem

sua posição favorável para competir com indústrias estrangei -

ras, que pagam menores salários. Se se recorda que hoje os sa

lários nos Estados são duas ou duas vezes e meia maiores que

na Grã-Bretanha, ter-se-á urna idéia do significado desse fato.

Dessa forma, necessitaram de proteção atividades mais eficazes

que as exteriores, porém de menor produtividade que o nível mé

dio do país. Por exemplo, não obstante o grande aperfeiçoamen-

to de técnica agrícola, houve necessidade de proteger a agri

cultura para defender alguns de seus setores importantes, em

razão de suas remuneraçôes relativamente altas, comparadas com

as dos competidores estrangeiros.
A Inglaterra seguiu urna política diametralmente opo~

ta, quando, anteriormente, lhe coube agir corno centro propul -

soro Não se poderia afirmar, porém, que voltaria a fazê-lo e a
J

desarticular sua economia, se, de novo, percorresse o mesmo ca

minho histórico. Os Estados Unidos constituem urna unidade eco

nômica poderosa e bem integrada, o que, em grande parte, devem

a sua política deliberada, cuja transcendência se está, pois ,

muito longe de desconhecer. Mas tão pouco se deve ignorar que

isso trouxe, para o resto do mundo, condições incompatíveis

com o funcionamento da economia internacional, tal corno esta

existia antes da primeira guerra mundial, quando o centro bri

tãnico praticava as regras do jogo no campo monetário e no do

comércio exterior.
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Nestas novas condições, de fato, da economia interna-

cional é que começou a desenvolver-se o processo de industriali

zaçao da América Latina. O problema fundamental está em adaptar

-se a essas condições --- na medida em que não seja possível

transformá-las procurando encontrar novas regras, concordantes

com a nova realidade.

Enquanto isso nao ocorrer, seguirá prevalecendo, com

ligeiras intermitências, se se quer, uma tendência tenaz para o

desequilíbrio. Sua razão de ser está neste fato: ao passo que

os Estados Unidos , como se viu, .vêm diminuindo o coeficiente

de importações, nos países da América Latina tende a.subir o

coeficiente de importações em dólares, obrigando-lhes, tal subi

da, a tomar medidas de defesa para atenuar seus efeitos.São va

rios os motivos.

Primeiro: Como o progresso técnico é maior nos Esta

dos Unidos que em qualquer outra parte, a procura de bens de ca

pital, que a industrialização traz consigo, trata de satisfazer

se, preferentemente nesse país.

Segundo: O desenvolvimento técnico se manifesta, con

tinuamente, em novos artigos que, ao modificar as formas de e

xistência de população, adquirem o caráter denovas ne~essidades,

de novas formas de gastar a renda da América Latina, as quais ,

geralmente, substituem formas de gosto interno.

Terceiro: Além desses artigos, que representam ineg~

veis vantagens técnicas, há outros para os quais se desvia a

procura, em virtude de considerável força de penetração da pu

blicidade comercial. Criam-se novos gostos, que exigem importa-

çoes, em prejuízo de gostos que poderiam satisfazer-se interna-

mente.

Que nao é possível fazer baixar sistemàticamente o

coeficiente de importações, por um lado, e deixá-lo crescer li
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vremente, por outro, sob a influência dos fatores que acabamos

de ver, é uma proposição bem comprovada pelos graves aconteci-

mentos dos anos trinta. Temos agora, suficiente perspectiva pa

ra compreender a significação de tais sucessos e extrair deles

o ensinamento que enfeixam. Antes, porém, se deve

mais um fato.

Já se disse que a industrialização da América Latina,

se se realiza com clarividência, oferecerá a possibilidade de

mencionar

aumentar, sensivelmente, a renda nacional, ao dar emprego mais

produtivo as massas da população presentemente empregadas em

ocupaçoes de escassa produtividade.

O aumento da renda conseguido até agora, já se está

vendo, significa acentuar a ação daqueles fatores sobre a pro

cura de importações em dólares. Quanto mais aumenta a renda

destes países, em conseqüência, maior se faz sua necessidade

de importações. Por esta forma, volta a apresentar-se a que~

tão da escassez de dólares, cuja importância aconselha espe

cial consideração.
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Depois, na parte IV, o autor coloca o problema àa ~s
cassez de dólares e suas repercussões na América Latina, enfa

tizando que:

A medida em que vao aparecendo certos sintomas de um

problema de escassez de dólares, é natural que se dirija a

olhar para o passado, não muito longínquo, em que os Estados U

nidos concentravam em suas arcas uma quantidade cada vez maior

do ouro do mundo, como se comprova nas Figuras 11.1 e 11.2. Antes

da primeira guerra, tinham eles 26,5% das reservas mundiais; e

ao começar a segunda já haviam chegado a 50,9%; e, se é verda-

de que a terminaram com 36,5%, estão agora acrescentando outra

vez sua participação, e j~ atingiram novamente à metade de di

tas reservas, em 1948.

A escassez de dólares significa que esse país, nao

compra mercadorias e serviços nem empresta dinheiro, na medida

em que outros países necessitam daquela moeda para cobrirem

suas necessidades, sejam ou não justificadas. Forçoso e recor-

rer, então, às reservas monetárias e liquidar dólares ou en

viar ouro aos Estados Unidos.

Por mais prontas que sejam as pertubações monetárias

provocadas por essa diminuição de reservas, a atração de outro

pelo centro cíclico principal, se é persistente, não constitui

um simples problema monetário: é a expressão manifesta de um

fenômeno dinãmico muito mais profundo, relacionado com o rít

mo e o modo de crescimento econômico dos diferentes países.

Conforme seja o tipo de seu próprio crescimento, a

açao do centro principal pode manifestar-se, através das osci

lações cíclicas, por uma tendência contínua para expulsar o

ouro que para ele aflui e, assim, estimular o desenvolvimento

econômico do resto do mundo, ou pelo contrário, a atraí-lo te

nazmente, com efeitos adversos para as forças dinãmicas mun

diais.
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o centro cíclico britânico atuou, historicamente, da
primeira forma. Também o fez assim, nos anos vinte, o novo cen
tro cíclico principal. Mas, não nos trinta, quando prevaleceu
a segunda destas formas e os países do resto do mundo se viram
obrigados a reajustar suas relações com aquele centro cíclico
a fim se seguir crescendo, apesar da influência depressiva des
te e de sua grande absorção de metálico.

Os países da América Latina compartilharam duramente
com os demais a experiência dos anos trinta. Compreende-se, en
tão que diante dos sintomas presentes de um novo problema de
escassez de dólares interroguem o passado, com melhor perspec-
tiva que antes, para se assegurarem se os mesmos fatores que
intervieram naquela época recobram efetividade.

Tais fatores dizem respeito, por um lado, a maneira
em que se refletem sobre o resto do mundo os fenõmenos de con
tração e auge do centro cíclico principal, e por outro, a redu
çao sensível de seu coeficiente de importações e outras parti-
das passivas.

Quando o centro principaY contrai sua renda, na min
guante cíclica, tende a propagar a contração ao resto do mundo.
Se a renda deste não baixa, simultâneamente, com a mesma inten
sidade, e sim com certo atraso, surge um desequilíbrio no ba
lanço de pagamentos: o centro, pelo fato de diminuir mais rápi
damente sua renda, restringe, também, suas importações e de
mais partidas passivas com mais força que o resto do mundo, ra
zão pela qual este se vê forçado a enviar-lhe ouro. Se fosse
concebível o equilíbrio --- o que não tem lugar dentro da rea
lidade cíclica --- o balanço chegaria a-nivelar-se, quando a
queda das respectivas rendas atingisse a mesma intensidade.

A contração cíclica ocorrida nos Estados Unigos a
partir de 1929, teria bastado para atrair grande parte do ouro
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expelido no auge anterior, segundo acontecia, tipicamente, nos

ciclos de velho centro principal. Neste caso, entretanto, en

trou em ação um fator que jamais havia operado na experiência

britânica: a redução do coeficiente de importações. Esta redu-

ção obedeceu a dois fatos: a elevaçâo das tarifas aduaneiras

em 1909, por uma parte e, por outra, ·a baixa mais intensa nos

preços de produtos primários importados, com respeito aos pro

dutos finais da indústria (que são os que influem, preponderan

temente, na renda nacional). Na Figura 11.3 , pode apreciar-se a

intensidade deste fenômeno.

A baixa do coeficiente de importações, no centro cí

clico principal, acentua a tendência para a acumulação de ouro,

resultante da contração das rendas. Com efeito, as importações

diminuem, ali, com mais intensidade, ainda, que no resto do

mundo e o desequilíbrio do balanço se torna mais adverso, ain-

da, para este. Não, apenas, necessitar-se-ia como no caso an

terior, de que as rendas do resto do mundo se contraissem com

a mesma intensidade que a do centro cíclico principal,para que

o balanço se restabelecesse e, sim, com uma intensidade muito

maior. As rendas do resto do mundo deveriam descer mais que a

do centro cíclico principal, proporcionalmente à redução do

coeficiente de importações e outras partidas passivas. Convém

recordar que estas outras partidas, que não as importações, se

reduziram, também, sensivelmente, em. virtude da cessação dos

empréstimos exteriores dos Estados Unidos.
Depois de haver-se alcançado o ponto mínimo da min

guante, em 1933, sobreveio nova crescente. De acordo com a ex

periência cíclica britânica, o centro cíclico principal dever i

a expelir ouro, como havia concorrido, com efeito, na expansão

dos anos vinte. Sem embargo, sucedeu_exatamente o contrário e

as reservas monetárias dos Estados Unidos cresceram com extra
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ordinária amplitude, ainda quando se elimina das cifras (o que

se fêz em todos os gráficos) a grande quantidade de fundos es

trangeiros que, por outros motivos, foram depositar-se em dóla

res naquele país.

Não desempenhou seu papel a baixa do coeficiente re

ferida. Para que o centro principal deixasse de atrair ouro

depois da contração e começasse a expeli-lo teria sido necessa

rio que seu ingresso crescesse muito mais intensamente que os

do resto do mundo: com tanta intensidade quanta fosse necessá-

ria para compensar primeiro e sobrepassar depois os efeitos da

baixa do coeficiente. Por exemplo, se o coeficiente se reduz

à metade, a renda do centro principal teria de crescer o duplo

da do resto do mundo, sómente para neutralizar os efeitos de

tal redução.

Longe de ocorrer esse crescimento relativamente mai

or, a renda dos Estados Unidos tardou mais tempo que a do res

to do mundo a alcançar o nível que havia tido em 1929, se se

julga pelo que aconteceu num grupo importante de países, con

forme se pode observar na Figura II. 4.

Não é de estranhar, então, que o ouro haja seguido ~

cumulando-se, partinezmente, no centro cíclico principal. Foi

inge~te, com efeito, a concentração de ouro nos Estados Unidos.

Praticamente toda a produção de ouro monetário do mundo, muito

abundante aliás depois de 1933, foi parar naquele país. As re

servas do resto do mundo declinaram, ligeiramente, como se ob

serva na Figura 11.5. 5

(5) Citado por R.Prebish,págs.: 65/6
Examinaram-se,no texto, os fatores concernentesaos Estados Unidos ,

que fizeram este pais atrair ouro durante os anos trinta.Mas,também atua-
ram fatores concercentesao resto do mundo que tenderam a expulsar o ouro.
Entre os últimos têm grande importânciaaqueles que se puseram de manifes-
to entre as duas guerras mundiais. Os Estados Unidos adquiriram grandes
quantidadesde ouro por fornecimentosaos países aliados. Esse ouro só te
ria sido expulso por uma expansão inflacionáriada renda daquele país, con
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Se o resto do mundo, nos anos trinta, se tivesse limi

tado, em seu desenvolvimento econõmico, apenas, ao estímulo pro

veniente das importações e demais partidas passivas dos Estados

Unidos, a ascensao da renda naquele teria sido muito menos 1n

tensa que neste. A razão disto, como já se sabe, reside na açao

depressiva da baixa do coeficiente. Entretanto isso nao sucedeu,

conforme se viu n a Eí.gura 11.3, pois os países ali representados

aumentaram suas rendas mais amplamente que os Estados Unidos.

Se esses países, como os demais do resto do mundo, ti

vessem, assim, aumentado suas rendas, sem modificar, por seu la

do, seu coeficiente de importações, é óbvio que, em pouco tempo,

lhes teria sido impossível continuar por essa forma, sem grave

prejuízo para suas reservas monetárias. Se não ocorreu isto foi

justamente porque, para atenuar a contração que se propagava

desde o centro, já antes haviam reduzido seu coeficiente de im

portações e outras partidas passivas e, especialmente, o de im

portações procedentes dos Estados Unidos, as quais
_ . 6

mais que as de outras procedenc1as

baixaram

Desta forma o resto do

mundo não sómente pode crescer da maneira que se viu acima, mas

sideravelmente mais forte que a ocorrida na realidade. Esta possibilidade
descartava-se, assim, por si mesma. Mas, não foi este o único fenômeno de
redistribuição do ouro motivado pelas duas guerras. Uma parte do ouro, q~e
os Estados Unidos iam recebendo, traspassavam a países neutros ou que nao
participavam ativamente no conflito para cobrir seus saldos posítivos de
pagamentos. Trata-se de um fenômeno normal no auge de um centro cíclico, do
qual participou a América Latina, que ampliou, sensivelmente, suas reservas
metálicas. Também é natural que grande parte do ouro retorne ao centro cí
clico. Assim ocorreu no primeiro após-guerra, quando sobreveio a contraçao
nos Estados Unidos: as crescentes e minguantes cíclicas no centro britânico
também se haviam caracterizado por esse movimento de vai-e-vem do ouro. Há
contudo, uma particularidade no retorno presente do ouro da América Latina
para os Estados Unidos: é que esse retorno começou antes de que houvesse
contração naquele país. Deve-se isto, como já foi dito, ao crescimento das
importações provocado pelo alto grau de emprego e acentuado por fenômeno in
flacionários.

(6) O autor faz referência a alguns gráficos relacionados ao assunto, publ!
cada em"The United States in the World Economy".
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também, em vários casos, empregar parte de suas exportações em

dólares para reduzir suas dívidas nos Estados Unidos.

Por que o coeficiente de importações procedentes dos

Estados Unidos se reduziu com mais severidade, no resto do mun

do, que o coeficiente de todas as importações? Evidentemente

porque o defici t no balanço de paqamen t.o s era mais agudo no

que concernia a dólares. Se se tivessem reduzido as importa

ções em outras moedas, com a mesma intensidade que nesta, os

prejuízos que sofreu o comércio internacional nos anos trinta

tériam sido mais grave ainda, com a consequente perda adicio

nal de suas vantagens clássicas.

Quais foram as reaçoes da América Latina ante os fe

nomenos ocorridos durante esses anos no centro cíclico princi-

pal? Não vem ao caso repetir a crõnica, por demais conhecida ,

da forma em que tais fenõmenos se refletiram nesta parte do

continente e, sim, extrair deles aquelas experiências que po~

sam esclarecer e definir o que mais convém aos interesses lati

no-americanos.
A reação latino-ameriçqrr~ foi semelhante a de outros

países do resto do mundo: reduzir o coeficiente de importações

por meio da depreciação monetária, a elevação das barreiras a

duaneiras, as cotas de importação e o controle de cãmbios.

Jamais se haviam aplicado semelhantes medidas com o

caráter geral desses tempos. Tão pouco jamais havia surgido um

problema de escassez de libras, sob a hegemonia monetária de

Londres.
A imperiosa necessidade de reduzir prontamente as im

portações e de conter o êxodo de capitais, explicam a rápida

difusão do controle de câmbios. Mas este não foi, apenas, um

instrumento para restringir as importações e, sim, também, para

desviá-las em outras direções, principalmente a dos países da
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Europa. Tais importações provinham, anteriormente, dos Estados

Unidos, dado seu menor custo ou sua maior adequaçio ãs necessi-

dades da América Latina. Dificilmente poder-se-ia negar, por mo

tivos formais, esta verdade evidente:o controle de câmbios cons

tituiu, em muitos casos, um instrumento "descriminat6rio" no co

mércio internacional, contrário ãs práticas sis que tanto havia

custado arraigar mediante a aplicaçio geral da cláusula de na

çio mais favorecida. ~ forçoso, porém, reconhecer-se que, ao

ver-se um país privado dos d6lares necessários para pagar suas

importações essenciais, a única saída para tão crítica situação

parecia estar em importações pagas em moedas recebidas em paga

mento de exportações.

Se essas outras moedas tivessem podido transformar-

_~ em d6lares, o assunto teria sido muito diferente. Mas, a es

~assez de d6lares afetava todo o resto do mundo, e a compensa

çio multilateral terminava por tropeçar, quando o saldo final a

~agar nessa moeda superava as disponibilidades.

O controle de câmbios nio foi o resultado de uma

teoria e sim uma- imposição das circunstãncias. Quem quer que ha

ja conhecido de perto as complicações de toda sorte que esse

sistema trouxe consigo, nao poderia haver optado por ele, caso

se tivessem apresentado outras alternativas, ou estivesse ao aI

cance dos países da América Latina a eliminação das causas pro

fundas do mal.
Infelizmente estas se prolongaram demais.Transposto

o momento mais difícil da crise mundial e já em pleno restabel~

cimento econômico, pensou-se em abandonar o controle de câmbios.

Mas, a maneira de funcionar do centro cíclico principal foi

afastando essa possibilidade.
Basta observar na Figura 11.5 relativo às reservas mo

netárias da América Latina, para compreender a índole das difi
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culdades. De modo geral, foram-se gastando em importacões e em

outras partidas passivas todos os dólares que se incorpDTavam

às reservas e, ainda, empregando parte destas em ditas importa

ções. O controle de câmbios, corno se disse, cumpriu a função

de desviar para outras partes as importacões que se nao conse

guiam cobrir dessa forma. E, apesar disso, nao se conseguiu e

vitar que o conjunto das reservas monetárias se mantivesse du

rante os anos trinta num nível sensivelmente mais baixo que no

decênio anterior.

Tal foi o sentido do controle de câmbios, naqueles

tempos. Sem ou mal manejado, constitui o instrumento de que se

pode dispor para atenuar as graves repercussões dos aconteci -

mentos exteriores sobre as atividades internas dos países lati

no-americanos. Posteriormente, porem, sua função foi muito dis

tinta. Empregou-se, e se segue empregando, o controle de cam

bios para conter os efeitos da expansao inflacionária interna

sobre as importações e outras partidas passivas do balanço de

pagamentos. ~ claro que, em tal caso, o controle de câmbios

não corrige os efeitos da inflação e, sim, desvia a pressão in

flacionária para a atividade interna, acentuando a alta dos

preços.
Em conseqfiência, nao caberia fazer as mesmas consi

derações em ambos os casos. Os fatores externos que impuseram,

nos anos trinta, o controle de câmbios, escapavam, totalmente,

à ação da América Latina. Enquanto que, os que hoje predominam,

dependem de nossa própria vontade, corno o reconheceram,mais de

urna vez, os governos latino-americanos, preocupados que estão

com a seriedade deste problema.

~ difícil, se não impossível, porem determinar até

que ponto a escassez de dólares, que novamente, afrontam, nos

últimos tempos, vários países da América Latina, é conseqfiên -
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cia do baixo coeficiente de importações dos Estados Unidos, ou

dos fenõmenos inflacionários a que já faz referência.

Já se explicou como o alto grau de emprego, alcança

do na América Latina, requer um volume considerável de importa-

ções em dólares. Os Estados Unidos, por outro lado, posto que

sua renda nacional atingiu uma cifra elevadíssima, aumentaram,

também, suas importações da América Latina e dos demais países

do resto do mundo. Em 1948 atingiram as importações totais nor

te americanas 6.900 milhões de dólares, com um coeficiente de

0,03. Com um coeficiente de 0,05, registrado e, 1929, essas im

portações teriam atingido 11.500 milhões. Estas cifras refletem

a magnitude dos efeitos que a baixa do coeficiente produziu.

~ cedo, ainda , para dizer se a participação, em

tais importações, correspondente à América Latina basta ou nao

para cobrir aquelas necessidades de importação, juntamente com

as demais partidas passivas que tem de pagar aos Estados Unidos.

Ainda não se pode formar um juízo definitivo. As informações

são, ainda, muito deficientes e não permitem examinar a composi

ção das importações, no grau necessário para determinar que par

te de seu aumento foi provocada pela redistribuição de rendas

típicas de inflação. Conhecem-se casos que revelam haver-se em

pregado quantidades apreciáveis de dólares em importações total

mente alheias ao propósito de industrialização, ou de mecaniza-

ção da agricultura, mas não se poderia afirmar até que ponto

tais casos representam um fenômeno geral.

Seja como for, o que está sucedendo nestes momentos

deveria ser objeto de muito especial atenção. Para tomar um so

caso ilustrativo, nao deixa de ser sintomática a índole das re

comendações que a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos acaba de

formular, em seu interessante informe sobre o Brasil.7

(7) Relatório da Comissao Mista Brasil-Estados Unidos. Capítulo 11. (citado
por R.Prebish, pág. 69).

81 LI T ~ •
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Há uma grande analogia entre as medidas que essa

missão técnica recomenda, em matéria de importações, e as que

vários países da América Latina se viram forçados a tomar nos

anos trinta, segundo se recordou anteriormente.

Não obstante o grande crescimento das exportações

brasileiras de dólares, a missão comprovou que não são suficien

tes para atender as importações na mesma moeda. Aprova, em ra

zao disso, a restrição das importações não essenciais, por meio

de aplicação mais eficaz do sistema de controle de câmbios, e

reconhece a necessidade de obter essas importações essenciais ,

na medida do possível, de países de moedas fracas, com os quais

(o Brasil) haja tido, recentemente, balanço favorável"; e acres

centa: "medida que poderia contribuir para reduzir o total das

importações em moeda forte, seria a revisão, pelas autoridades

do controle, de todas as compras na zona do doI-ar, que se propo

nham realizar os departamentos do governo do Brasil e as repar

tições autõnomas".

Não deixe de chamar a atenção que, num relatório

dessa natureza, se preconize não apenas a restrição de importa

ções mediante o controle de câmbios, mas, ainda, a aplicação de

medidas de tipo "discriminatório".

Se se tratasse, apenas, do reconhecimento de uma

transitória necessidade de aliviar a pressão do balanço de paga

mentos, o caso não teria maior transcedência. Mas se se trata

de um desequilíbrio fundamental e persistente, haverá motivo pa

ra séria preocupação da parte dos países latino-americanos.

Já existe uma experiência suficiente para per sua

dir-nos de que o comércio multilateral é o que mais convém ao

desenvolvimento econõmico da América Latina. Poder vender e com

prar nos melhores mercados, ainda que diferentes, sem dividir o

intercâmbio em departamentos estanques, constitui, sem dúvida,a
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fórmula ideal. Ter que compensar as vendas à Europa mediante

compras estritamente à Europa e, mais ainda, a cada um dos paí

ses europeus, sem poder empregar os saldos para comprar nos Es

tadosUnidos o que mais satisfizesse às necessidades de nosso

desenvolvimento econômico, não é uma solução que tenha as inegá

veis vantagens do multilateralismo.
Mas, se a compensação multilateral tem de ser prati

cada, e necessário que a Europa tenha uma sobra de dólares para

pagar seu excedente de compras na América Latina, após haver sa

tis feito suas próprias necessidades de importações norte ameri-

canas.
Foi esta, sem dúvida alguma, a dificuldade que en

controu a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. Diante dessa di

ficuldade só lhe restavam dois caminhos: o que sugeriu ao Bra

sil ou o de recomendar-lhe a aplicação das restrições, por

igual, a todos os países, com prejuízo, naõ apenas das exporta

çoes daqueles países com os quais tem saldos favoráveis mas,tam

bém, de intensidade de seu crescimento econômico.

Pareceria que os acontecimentos ocorridos nos anos

trinta deixaram a convicção de que não é possível esperar uma

solução de caráter fundamental, no comércio com os Estados Uni

dos. Com efeito, se se mantém o baixíssimo coeficiente atual de

importações, ainda na hipótese favorável de que perdure a ocupa

ção máxima naquele país, suas importações poderiam resultar in

suficientes para resolver o problema latente de escassez de dó

lares. Se, com ocupação máxima a renda nacional cresce no futu

ro, a um rítmo que, dificilmente, poderia passar de 3 por cento

ao ano, um crescimento paralelo nas impor~aç.ões procedentes do

resto do mundo, não poderia significar alívio muito sensível.

Mas, será que não se pode admitir, de forma alguma,

a possibilidade de que aumente o coeficiente de importações na
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quele país, permitindo que estas cresçam com rítmo mais rápido

que a renda nacional?

Essa possibilidade existe. A atração persistente do

ouro pelo centro principal só se concebe, teóricamente, quando

há margem apreciável de fatores de produção desocupados.

Fenómenos semelhantes aos ocorridos nos anos trinta

nao poderiam repetir-se, se os Estados Unidos conseguissem man

ter seu emprego máximo e se o resto do mundo estimulado, desse

modo, pelo centro principal, conseguisse, também, aplicar uma

política análoga de plano emprego de seus fatores de produção

em crescimento.

Conforme se disse, ao explicar à experiência adver

sa daqueles anos, posto que havia desemprego nos Estados Unidos,

o resto do mundo não poderia manter seu coeficiente de importa-

çóes sem ajustá-lo ao dos Estados Unidos, já que nenhum país po

de suportar, permanentemente, um deficit em seu balanço de paga

mentos. Mas, havendo pleno emprego, os fatos poderiam ocorrer

de maneira muito diferente. Justifica-se um breve raciocínio pa

ra demonstrá-lo.

Suponha-se que, mercê do coeficiente relativamente

alto do resto do mundo, ou se se quer, da ampliação deste coefi

ciente, em virtude da industrialização da América Latina, aumen

ta intensamente a procura de exportações dos Estados Unidos. Su

ponha-se, também, que, em virtude do crescimento dos fatores

de produção, o crescimento anual da renda é de 6.000, para to

mar qualquer cifra, dos quais 4.000 correspondem aos fatores em

pregados nas indústrias de exportação para satisfazer aquela

grande procura, e os 2.000 restantes nas indústrias destinadas

as necessidades internas, com um volume equivalente de produção.

~ óbvio que este volume sera insuficiente para

atender a procura interna, provocada pelo consumo de uma renda
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de 6.000. Haverá, pois, um excesso de procura sobre a oferta

que, nao podendo satisfazer-se, internamente, por estarem to

dos os fatores plenamente ocupados, voltar-se-á para as importa

ções que, por esta forma, crescerao para satisfazer o déficit

de produção para as necessidades internas.

Se os fatores de produção não estivessem plenamente

ocupados, o excesso da procura sobre a oferta tenderia a estimu

lar, preferentemente, a produção internai e as importações, lon

ge de crescerem na proporção do excesso, corno acaba de ver-se ,

aumentariam, apenas, em exígua quantidade: uma parte desse ex

cesso que, apenas, se manifesta na procura exterior, em virtu-

de do baixíssimo coeficiente de importações.

Não caberia desenvolver um raciocínio mais complexo,

dado o caráter desta resenha. Deve-se assinalar, apenas, que pa

ra que atuasse um mecanismo semelhante, seria indispensável que

o resto do mundo pudesse subministrar aos Estados Unidos o au

mento de importações requerido por sua maior procurai do contrá

rio, o processo seria inflacionário. Por outro lado, seria mis

ter, adernais, que os países que aumentassem seus coeficientes

ou suas rendas reais, pudessem contar com os recursos necessári

os para afrontar desequilíbrios transit6rios ~m seus balanços

de pagamentos, enquanto reagisse o centro cíclico principal.

Em síntese, encontrando-se o centro cíclico em pIe

na ocupação, todo aumento de suas exportações para o rtesto do

mundo, provocado por ação deste, será acompanhado por um aumen

to correspondente das importações (ou de outras partidas passi

vas); e o ouro não tenderia a concentrar-se no centro, em pre

juízo dos demais países.

~ claro que, para isso, seria indispensável que o

centro nao baixasse seu coeficiente de importação. Mas, que ob

jeto teria uma tal medida se já estão ocupados todos os fatores
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de produção? Compreende-se que, quando existem fatores desocupa

dos, haja interesse em aumentar a ocupação, substituindo impor

tações por produção interna.
Compreende-se, igualmente, que, mesmo havendo plena

ocupaçao, um país evite que certas indústrias de consumo inter

no sejam sacrificadas pela competência exterior, em favor das

indústrias de exportação como sucedeu com o centro cíclico bri

tânico, durante o século XIX. Careceria de sentido, porém em um

caso de pleno emprego, baixar, em geral, o coeficiente de impor

tações e estimular o desenvolvimento de certas indústrias de

consumo interno, a expensa das importações e exportações.

Consequentemente, a menos que se inibisse o jogo es

pontâneo das forças econômicas, num estado de pleno e crescente

emprego no centro cíclico principal, abrir-se-ia o caminho para

solução daquele problema fundamental, que tanto preocupa os pai

ses da América Latina e os demais países do mundo. Por essa for

ma,aumentaria o coeficiente de importações dos Estados Unidos,

mesmo que nao se tocasse nas tarifas vigentes e fortalecer-se -

ia sua interdependência com o resto do mundo. Por aqui demons

trar-se-ia, também, que, ao conseguir aquele país seu objetivo

de pleno emprego, alcançaria simultâneamente, outros dois obje-

tivos primordiais de sua política econômica: promover àtivamen

te o comércio internacional e estimular a industrialização da

América Latina.
Permita-se, ao término desta parte, outra considera

çao teórica, muito pertinente aos assuntos que acabam de ser

tratados. Até agora não se havia alcançado resultado positivo

algum, no empenho de interpretar,com auxílio da teoria clássica,

as variações dos balanços de pagamento e dos movimentos interna

cionais do ouro, nos anos trinta. Dificílmente ter-se-ia conse

guido tal coisa, pois, a teoria clássica, como se sabe, baséia-
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se na premissa do plano emprego. Se esta premissa se concretiza

pOder-se-ia comprovar a validade essencial do raciocínio clássi

co, acêrca dos movimentos do ouro, sem prejuízo, de certo, das

correções parciais que requeira tal teoria. Como disse LORD

KEYNES, em sua General Theory, havendo pleno emprego, volvería

mos a encontrar-nos, com toda segurança, no mundo ricardiano.

Não e de estranhar, portanto, o sentido das palavras que acêrca

disto , - 8constam de seu artlgo postumo: "Não ~ a primeira vez

que me sinto levado a recordar, aos economistas contemporãneos,

que os ensinamentos clássicos encerram verdades permanentes de

grande significação; se nos inclinamos, hoje, a olvidá-las, e

porque as aproximamos de outras doutrinas que não poderiamos a

ceitar sem muitas reservas. Há, nestas mat~rias, correntes que

trabalham profundamente, forças naturais, como poderíamos cha

má-las, e at~ a mão invisível que procuram levar-nos ao equilí

brio •.. " Em verdade, se a medicina clássica tem de intervir, ~

essencial que as tarifas e os subsídios à exportação não neutra

lizam, progressivamente, sua influência. Neste sentido, a pre

sente disposição de ânimo do governo dos Estados Unidos e, tam

b~m, segundo creio, a de seu povo, nos dá certa tranquilidade

ptovisória, a julgar pelas propostas submetidas a consideração

da Conferência sobre Com~rcio e Emprego. Trata-se de propostas

sinceras e completas, apresentadas em nome dos Estados Unidos e,

expressamente, tendentes a permitirem a ação da medicina clássi

ca".

f the Unl.'tedStates, LORD KEYNES, The Economic(8) The Balance of Payments o
Journa1, June 1946. (Citado por R. Prebish, pág. 72).



107

Na quinta parte do seu artigo, Raul Prebish discor

re sobre a formação do capital na América Latina e o processo

inflacionário, quando afirma que:
A margem de poupança depende, em última instãncia ,

do aumento da produtividade do trabalho. Se, em alguns países

da América Latina, pode alcançar-se um grau de produtividade

tão satisfatório que mediante uma política judiciosa, permitiri

a reduzir a proporções moderadas a necessidade de capital es

trangeiro, para suprir a defici~ncia de poupança nacional, na

maior parte desses países se reconhece que o concurso desse ca

pital e indispensável.
Com efeito, a produtividade é, nesses países, muito

baixa, porque falta capital; e falta capital por ser muito es

treito a margem de poupança, em razao dessa baixa produtividade.

Para romper este círculo vicioso, sem deprimir, e~ageradamente,

o consumo presente das massas, de modo geral muito baixo,requer

-se o concurso transitório do capital estrangeiro. Se sua apli

caça0 é eficaz, o aumento de produtividade, com o correr do tem

po, permitirá desenvolver a própria poupança e substituir por

esta o capital estrangeiro, nas novas inversões exigidas pelas

inovações técnicas e o crescimento da população.
Mas, a escassez típica de poupança, em grande parte

da América Latina, não provém, apenas, daquela estreita margem

e, sim, também, em casos muito frequentes, de sua imprópria uti

lização. Poupar significa deixar de consumir e, portanto, é in

compatível com certas formas peculiares de consumo em

com rendas relativamente altas.
As grandes disparidades na distribuição da renda po

grupos

dem ser e foram, historicamente, um fator favoráveis à acumula-

çao do capital e ao progresso técnico. Sem desconhecer o que

isto significou, também, nestes países, há notórios e frequen
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tes exemplos de como essas disparidades distributivas estimu

Iam formas de consumo próprias de países de alta produtividade.

Perdem-se, assim, com frequência, importantes possibilidades

de poupança e de eficaz emprego.das reservas monetárias em im

portações produtivas.

Foi o aumento da produtividade o que permitiu aos

Estados Unidos e, em menor grau, a outros países industriais

diminuirem a jornada de trabalho, aumentaram as remuneraçoes

reais das massas o seu nível de vida, bem como acrescerem em

grau considerável, os gastos públicos. Tudo isso sem prejuízo

de uma grande acumulação de capital.

~ fato conhecido como os gastos públicos, que nas

grandes nações industriais constituiam uma proporção relativa-

mente pequena da renda nacional, em meiados do século passado,

representam, hoje, uma grande proporção dessa renda. Só o au

mento da produtividade permitiria esse crescimento.

Não se subtraíram os países da América Latina a

essa tendência geral. E se o crescimento da cota de gastos pu

blicos é objeto de preocupação, ali, onde a produtividade é al

ta e a acumulação de capital é considerável, maior há de sê-lo

nos países onde se impõe poupar uma parte apreciável da renda

nacional. Pois a poupança é necessária para conseguir o incre-

mento de produtividade, sem o qual será ilusório o propósito

de elevar o nível de vida das massas.

No fundo, estamos em presença de um problema de a

valiação de necessidades. Os recursos para satisfazer às enor

mes necessidades privadas e coletivas da América Latina sao re

lativamente estreitas: a contribuição possível do capital es

trangeiro é, também, limitada. Cumpre, pois, avaliar essas ne

cessidades, em função das finalidades que se têm em vista, a

fim de distribuir esses recursos limitados da maneira mais con
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veniente. E se tal finalidade consiste em aumentar o bem-estar

mensurável da coletividade, o aumento do capital, por homem,

deve ser tido em primeira conta. Há, neste sentido, tipos de

inversões públicas ou privadas de indiscutível utilidade, mas

que não tornam mais produtivo o trabalhoi não será delas, por

tanto, que sairá o aumento de poupança para novas inversoes.

Por outro lado, inversões equivalentes realizadas, em bens de

capital eficazes, acrescem, imediatamente, a produtividade do

trabalho e desenvolvem certa margem de poupança que, transfor

mada em novas inversões, dará novos aumentos de produtividade.

Por estas e outras razões que extenderiam sobrema -

neira estas paginas, vê-se que a formação do capital e um pro

blema de transcedent~l significação.

A pressão considerável daquelas necessidades priv~

das e coletivas sobre uma quantidade relativamente escassa de

recursos, não raramente traz consigo fenômenos inflacionários

como os que preocupam, muito justamente, nestes momentos, os

governos. Desenvolve-se ao mesmo tempo, certo modo de pensar ,

que não só se manifesta nos setores interessados mas, também ,

entre as pessoas preocupadas, apenas, com o interesse geral,no

sentido de considerar que a inflação é uma maneira iniludível

de capitalização forçada, ali onde a poupança espontânea é no

toriamente insuficiente.
t esta uma tese digna de cuidadoso exame. Dada a g~

neralidade do processo, há um caudal de fatos que oferecem cam

po fértil à investigação, depois da qual será possível apre-

ciar seu valor e alcance. Entrementes, algumas reflexões pode

riam contribuir para a formulação desta hipótese.
Dispõe-se,antes do mais, de uma comprovaçao indis

cutível: o estímulo consequente à expansão do meio circulante

tem levado a um alto grau de emprego e, portanto, a um aumento
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real da renda. Mas parece que grande parte desse efeito tem si

do conseguido numa fase de crescimento moderado, anterior ao

processo agudo de inflação. De tal modo que, conforme se ia de

senvolvendo o processo, o aumento do emprego e da renda real

ia sendo cada vez menor e maior o dos preços, com os consequen-

tes transtornos na distribuição da renda total.

Esta experiência oferece uma lição positiva e outra

negativa.9 A positiva diz respeito, ao aumento do emprego veio

aumentar a margem potencial da poupança. Também lhe diz respei-

to a lição negativa. O fato de haver-se exagerado o estímulo de

que se necessita para atingir o emprego máximo, conduziu, inter

namente, a uma pressão inflacionária excessiva que (ao dilatar-

se de novo com a retomada posterior do intercâmbio o

coeficiente de importações, comprimido anteriormente pela guer

ra), esgotou grande parte do ouro e dos dólares previamente acu

mulados.

As fragmentárias informações disponíveis sugerem mais

de uma dúvida acêrca do fato de que se tenha ou não sabido em

pregar essas reservas monetárias, lavando-se, estritamente, em

conta o que requer o desenvolvimento econômico da América Lati-

na. A fim de poder esclarecer essas dúvidas, seria interessante

averiguar: a) em que medida as mencionadas reservas foram desti

nadas, preferentemente, ã importação dos bens de capital mais

(9) cf R.Prebish, pág.74.
Demonstrou-se, com efeito, a possibilidade de uma política racional de

emprego de fatores desocupados ou mal ocupados. As exportações haviam cons
tituído, em outro tempo, o fator dinâmico preponderante. Mas, depois da
crise mundial, provaram ser insuficientes para desempenhar, satisfatoriame~
te o seu papel de estimulante do crescimento. Durante os anos trinta, em
alguns países da América Latina, já se havia conseguido, mediante uma polí
tica de estímulo interno, suprir a debilidade do fator dinâmico exterior.
Para fazê-lo foi necessário reduzir o coeficiente de importações, conforme
se explicou em outra parte. Os fatos que sobrevieram, com a segunda guerra
mundial, demonstraram quanto mais se podia andar por esse caminho. A guerra
impunha violenta compressão do coeficiente, ao mesmo tempo em que aumentava
a força do fator estimulante exterior.
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necessários; b) em que outra medida foram gastas em artigos nao

essenciais ou que apenas respondem às formas de existência dos

grupos de altas rendas, e c) até que ponto serviram para cobrir

a saída de capitais, provocada pelo desenvolvimento da infla-

ç âo. 10

Estas diferentes formas de emprego das divisas estão

estreitamente ligadas às conseqllências internas da inflação. A

alta dos preços, ao gerar lucros extraordinários, põe em maos

de um grupo, relativamente pequeno, grandes possibilidades de

poupança, como sempre ocorre quando se altera, por essa forma a

distribuição de renda. Seria, também, de grande interesse inda

gar até que ponto essas possibilidades se traduziram em poupan-

ça efetiva e se a aplicação dessa poupança se afetou de modo

mais produtivo para a coletividade.

Se, na realidade, uma parte considerável dos lucros

resultantes da inflação tivessem sido poupados e invertidos,efi

cazmente, aqueles que expoêm a tese mencionada teriam um ponto

de apoio de muito valor. Mas, não se dispõe, por desgraça, de

elementos merecedores de fé que nos capacitem a pronunciar-nos.

Cifras isoladas não justificam generalização alguma. Não obstan

te, os fatos que apresenta a Comissão Mista Brasil-Estados Uni-

dos, a respeito do Brasil, são ilustrativos. As grandes compa

nhias reinverteram entre 30 e 40 por cento dos seus lucros, em

1946, e distribuiram o resto aos acionistas. O distribuído por

todas as companhias teria ascendido a 12.000 milhões de cruzei-

ros, dos quais a quarta parte (ou sejam, apenas, 3.000) foi po~

pada sob diferentes formas. 11 Do total dos lucros, portanto

ClO)~ sugestivo comprovar que os depósitos de particulares da América Lati
na, nos Estados Unidos, montavam a 729 milhoes de dólares, a 30 de junho de
1947; e cf. R.Prebish, pág. 75.

Cll)Relatório da Comissão Mista Brasi-Estados Unidos, Parte 111.
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resultaria ter-se invertido sómente ao redor de 50 por cento

sob formas direta e indireta, se se combinam essas cifras.

Neste caso, a proporção consumida teria sido impor

tante. E como os grupos de elevadas rendas têm, também, um alto

coeficiente de importações, não é de estranhar que uma parte

apreciável das divisas acumuladas tenha sido gasta em artigos

não essenciais ao desenvolvimento econômico, segundo se depreen

de de outras informações da mesma fonte.

Há outro aspecto, ainda, a esclarecer. Na suposição

de que, em determinadas circunstâncias, se considerasse uma cer

ta expansâo inflacionária como o melhor expediente prático, da

da a escassez de poupança, existiriam meios de alcançar a me

lhor realização desse propósito, atenuando, no devido tempo, as

sérias consequências de inflação. O Estado dispõe de processos

que lhe permitam estimular a inversão de grande parte dos lu

cros e remunerações inflacionários, mediante a imposição pro

gressiva do que se gasta e cpnsome, enquanto libera ou exima de

impostos o que se inverte, desviando, ademais, pelo controle de

câmbio o que tende a empregar-se em importações incompatíveis

com um forte rítmo de crescimento econômico.

Mas, é claro que tais processos podem, também, ser

vir para empregar em maiores gastos públicos o que poderia ser

poupado em prejuízo do auemtno de produtividade nacional.

Lógicamente, se há grupos que se beneficiaram,consi

deràvelmente, com a inflação, outros há que certamente se preju

dicaram. Ainda nao se efetuaram estudos concludentes. Mas, nao

pareceria que o fenômeno atual se diferencie, essencialmente

das inflações anteriores. A classe média e os grupos de rendas

fixas foram, pelo geral, os que pagaram uma parte muito grande

de transferência de rendas reais aos empresários e demais favo

recidos. Os sindicatos mais bem organizados da classe operária
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lograram, quase sempre com atraso, alcançar, através do aumento

de salários, a alta dos preços e às vezes superá-la; porem nao

há concludentes cifras disponiveis para certificar-se até que

ponto se pode melhorar o conjunto ou apenas certos setores. Sem

embargo, não se deve esquecer que o aumento de emprego, na pri

meira fase da expansão, significou, de maneira geral, um aumen

to real de salário para a familia proletária, mesmo quando os

salários nao se tenham ajustado à alta dos preços.

Toda essa redistribuição de rendas, provocada pela

inflação, gera nos grupos favorecidos, a ilusão de que aumenta

a riqueza da coletividade, em seu conjunto, mesmo quando a ren

da real tenha deixado de crescer apreciavelmente, uma vez trans

posto o periodo inicial de expansão moderada. É a ilusão pro

pria da fase de euforia e prodigalidade; nao se renovam, nele ,

os bens de capital --- por exemplo: nos transportes e noutras

inversões públicas e privadas, --- e se gasta, em breve tempo ,

grande parte do aumento anterior das reservas monetárias. Tudo

isso significa consumir capital acumulado e nao se poderia to

mar, consequentemente, como aumento real da renda. A ilusão co

meça a dissipar-se na segunda fase: a de tensões crescentes; e

cedo, por fim, na terceira: a de penosos reajustamentos.

A primeira fase parece haver terminado na América La

tina. E, enquanto a segunda se vai desenrolando, manifestam -se

agudos antagonismos sociais, que conspiram contra a eficiência

do sistema econõmico em que vivemos. Cria-se uma atmosfera des

favorável ao seu desenvolvimento regular e aparecem certos ti

pos de intervenção governamental ou medidas oficiais que costu

mam prejudicar a iniciativa privada e o sentido da responsabili

dade individual. Por fim, a inflação depois de haver aumentado,

exageradamente, a remuneração do empresário, termina por compro

meter a sua eficiência, de tão primordial importância para o
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crescimento dos países da América Latina.

O Estado não tarda em partilhar, mediante o imposto

de uma parte apreciável dos lucros inflacionários do empresário.

De todos os modos, a dilatação dos gastos públicos,consequência

daquela participação, fará surgir um problema nao menos sério

que os outros, logo que desapareçam os lucros inflacionários e

se.r í.mponha a necessidade de correlacionar, adequadamente, os or

denados e salários, que o Estado paga, com o custo da vida. O

corre o risco evidente de que se eleve de novo a proporção do

conjunto dos gastos públicos na renda total, em prejuízo da for

mação de capital.

Somente o exame imparcial dos fatos que acabamos de

mencionar e de outros deles decorrentes, permitirá chegar a con

clusões de valor acêrca da inflação como instrumento de poupan-

ça coletiva. Quaisquer que sejam as cifras a que se cheque, de

nenhum modo poder-se-á negar que a inflação tendeu a desalenar

formas típicas de poupança espontãnea, que, em alguns dos paí

ses latino-americanos, haviam chegado a adquirir importância

crescente. Nelas está o germe da poupança futura para a indus

trialização, quando se possa retornar à estabilidade monetária,

de acordo com as novas regras do jogo, impostas pela npva reali

dade. De resto, se a poupança forçada, que pode acumular-se com

a inflação, sai de camadas numerosas de coletividade, sem que

lhes seja dado recolher seus frutos, uma vez que estes passam ,

definitivamente, aos grupos favorecidos,cumpriria indagar, se

riamente, se não haverá possibilidade de encontrar outras for

mas de poupança (espontânea ou de determinação coletiva), que,

sem os graves incovenientes da poupança forçada, permitia uma

aplicação mais adequada dos recursos em fins produtivos.

Enquanto isso, o apoio a poupança estrangeira parece

inevitável, conforme já se disse. Infelizmente, o problema que
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deixou a experiência desastrosa· dos anos trinta nesta matéria

está longe de ser esclarecida. Subsiste nos países credores a

recordação viva do não cumprimento do devedor; por outro lado ,

há uma tendência a olvidar as circunstãncias em que o nao cum

primento se produziu e a difundir-se errônea crença de que, me

diante certas regras de conduta, poder-se-á evitar a repetição

de passados acontecimentos. No fundo de tudo isso encontramos o

mesmo problema fundamental que mencionamos ao ocupar-nos das

tendências do comércio exterior.

o Departamento de Comércio dos Estados Unidos soube

destacá-lo, em um estudo publicado há alguns anos. U

Em 1929 esse país forneceu ao resto do mundo 7.400

milhoes de dólares, em pagamento de importações, inversões e ou

tras formas; o resto do mundo pode, assim, pagar, folgadamente,

os 900 milhões de serviços financeiros fixos do capital inverti

do pelos Estados Unidos, a parte das remessas de lucros. Mas,

em 1932, o fornecimento de dólares se reduziu a 2.400 milhões,

enquanto que os serviços, se houvessem çumprido, teriam exigido

a mesma quantidade de 900 milhões. Teriam, pois, restado apenas

1.500 milhões de dólares, ao resto do mundo, para cobrir suas

importações e outras partidas passivas vis à vis dos Estados U-

nidos, contra 6.500 em 1929.

Diante dessas cifras nao e de estranhar que o nao

cumprimento tenha sido quase geral na América Latina. Os poucos

países que continuaram a honrar seus compromissos, fizeram-no

com grandes sacrifícios, à custa de uma severíssima contração

de sua economia interna e com grande redução de suas reservas

monetárias. ~, pois, natural que, havendo passado por essa ex

periência, nao queiram ver-se, novamente, ante o dilema de dei

(12) The U.S. in the Wor1d Economy-Economics Series. NQ. 23. Washington.
1943, (citado por R. Prebish, pág. 77).
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xar de cumprir seus compromissos ou sacrificar sua economia.

Enquanto não se resolve o problema fundamental do co

mércio exterior, será preciso cuidar de que as inversões de ca

pitais em dólares --- não sendo possível aplicá-las no desenvol

vimento das exportações em igual moeda --- se apliquem para re

duzir, direta ou indiretamente, as importações em dita moeda, a

fim de facilitar o pagamento futuro dos serviços corresponden

teso

Deste ponto de vista nao pareceria prudente retomar

a ativa corrente de inversões dos anos vinte, sem antes ajustar

se a um programa que enfrente, resolutamente, a série de que~

tões concretas que se apresentam neste caso. A ex~stência de en

tidades de empréstimos internacionais poderia ser fator muito

eficaz no esboço de um programa semelhante, no qual, com a cola

boração dos diferentes países, se examinassem os tipos de inver

são mais convenientes ao desenvolvimento econômico da América

Latina, por sua contribuição à produtividade do trabalho e ao

desenvolvimento da necessária capacidade de reembolso.

Não há razões para que esse programa não abarque

também, o campo das inversões privadas. Para promovê-las fala

se, insistentemente, na necessidade de estabelecer um sistema

de garantias ou de normas que as regulamentem. Tudo isso é di~

no de cuidadoso exame. Mas, as novas formas terão de basear -se

na experiência passada. Fora daquelas dificuldades de fundo,dos

anos trinta, existiram muitas outras, e, também, certas situa

çoes abusivas, de um e outro lado, que se deveriam reconhecer

sem reticências, para evitar a repetição do mal. Com isso,e com

uma eficaz ajuda técnica, seria possível desenvolver uma políti

ca de inversões que contasse, em todas as partes interessadas,

com um ambiente público favorável, dadas suas recíprocas vanta

gens.
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Na parte sexta, os limites da industrialização, o au

tor afirma ser óbvio que o crescimento econômico da região so

se daria com o aumento da renda média por habitante que, reco

nhecia, era muito baixa na maior parte dos países e com o aumen

to da população.

Suas palavras:

E óbvio que o crescimento econômico da América Lati

na depende do aumento da renda média, por habitante, que e mui-

to baixa, na maior parte desses países, e do aumento da popul~
çao.

o aumento da renda meaia, por habitante, so poderá
ser conseguido de dois modos. Primeiro, pelo aumento da produti

vidade e, segundo, dada uma determinada produtividade, pelo au

mento da renda, por homem, na produção primária,com respeito as

rendas dos países industriais que importam parte dessa produção.

Este reajustamento, conforme se explicou, tende a corrigir a

disparidade de remuneraçoes, provocada pela forma em que se dis

tribui o fruto do progresso técnico entre os centros e a perife

ria.

Consideraremos, agora, o aumento da produtividade,d~

da a população existente. O caso se apresenta sob duplo aspecto.

Por um lado, a assimilação da técnica moderna permitirá aumen

tar a produção, por homem, deixando gente disponível para aumen

tar a produção nas mesmas ocupações em que já estava empregada

ou em outras. Por outro lado, o deslocamento de pessoas mal ocu

padas --- em atividades cuja exígua produtividade não pode me

lhorar-se, sensivelmente --- para outras atividades em que o

progresso técnico faça possível essa melhora, elevará, também ,

o índice de produtividade.

A agricultura apresenta um caso típico da influência

io progresso técnico. Em setores importantes dela, o desenvolvi

nento técnico tem permitido que se vá aumentando a produção,com
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um crescimento, proporcionalmente, inferior do pessoal ocupado.

Em outros tempos, a agricultura absorve uma proporção decrescen

te do aumento de população em idade produtiva, razão pela qual

a indústria e outras atividades puderam aumentar, mais amplamen

te, sua mão de obra. Não se trata, no caso, de um deslocamento

de gente já ocupada e, sim, de uma forma diferente de empregar

a que atinge a idade de trabalhar. Não obstante, em alguns ca

sos, com o intenso desenvolvimento industrial dos últimos anos,

ocorreram deslocamentos reais, com conseqüências desfavoráveis

para a agricultura.

Por outro lado, o crescimento da procura exterior de

produtos agrícolas, depois da grande crise mundial, tem sido re

lativamente lento, de modo geral quando comparado com o rítmo

que caracterizou os tempos anteriores. Se se acrescente este fa
- "-oto as consequenclas, do que acaba de ser mencionado, percebe-se

que nenhuma outra atividade, fora da indústria, teria podido ab

sorver o crescimento da população dos países da América Latina

que exportam ditos produtos.

!bem possível que o progresso técnico em outras ati

vidades implique em conseqüências semelhantes às que acabamos

de mencionar. Resultará disso uma fonte importante de mao de

obra para o crescimento industrial.

Não é essa, porém, a única fonte. Dentro da própria

indústria há um potencial humano. que se desperdiça pela baixa

produtividade. Se se consegue aumentar esta, mediante a assmila

ção da técnica moderna, esse potencial poderá empregar-se, com

grande proveito coletivo, no desenvolvimento das indústrias e

xistentes ou no de outras novas.

Finalmente, há outra possibilidade que nao e desde-

nhável, segundo o comprova a experiência recente de certos paí

ses. A baixa remuneração que prevalece nas classes mais numero
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sas tem permitido às de remuneraçao mais alta~ desfrutar de

produtos manuais ou de diferentes tipos de serviços pessoais a

preços relativamente baixos. Isso se deve ao que temos chamado

de população mal ocupada. Na medida em que vai crescendo a pro

dutividade da indústria e melhorando a remuneração real, essa

população tende a transladar-se naturalmente, a atividades in

dustriais. Por muito que este fato cause perturbação, em certos

setores, e essa a forma típica pela qual, dentro de um país, se

propagam as vantagens do progresso técnico a todas as classes

sociais, conforme já se assinalou a propósito da experiência

dos grandes países industriais. Nem tudo, sem embargo, contri

bui para o aumento da produtividade. Destinado uma parcela exa

gerada do seu rendimento ao consumo ou diminuindo, prematuramen

te, o esforço produtivo poder-se-á conspirar, sériamente, con

tra o propósito social da industrialização.

Temos insistido em que, para alcançar esse aumento

de produt·vidade, é necessário aumentar, sensivelmente, o capl

tal, por homem, e adquirir a técnica de seu emprego eficaz. Es

ta necessidade é progressiva. Com efeito, ao aumentar, em ge-

ral, os salários, pela maior produtividade da indústria, esten

de-se, gradualmente, a alta a outras atividades, obrigando-se a

empregar maior capital, por homem, a fim de conseguir o aumento

da produtividade, sem o qual não poderiam pagar salários mais

altos. Assim, ir-se-á impondo, na América Latina, a mecanização

de muitas atividades em que hoje é mais proveitoso o trabalho

direto, por ser este mais barato, como se imporá a mecanização

da economia doméstica.
Não e possível formar-se uma idéia aproximada da

magnitude destas necessidades potenciais de capital e, conse-

quentemente, dos recursos para satisfazê-las, pois, nem sequer

se conhece, satisfatóriamente, a quantidade presente de capital,
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por homem ocupado, nos principais países da América Latina.Mas~

se se julga pelas necessidades que já se tornaram manifesta,ne~

ta fase inicial do processo da industrialização, os recursos

provenientes das exportações, pelo menos das exportações em dó

lares, não parecem ser suficientes para atendê-las, depois de

terem sido satisfeitas outras importações e partidas passivas.

Há pois, que admitir, conforme já se explicou, a po~

sibilidade de que tenha que reduzir-se o coeficiente de importa

ções, seja em conjunto ou em dólares, reduzindo ou suprimindo

artigos não essenciais, para possibilitar mais amplas importa

ções de bens de capita. Em todo caso, a necessidade de mudar a

composição das importações pareceria indispensável para prosse-

guir com a industrialização.

Cumpre compreender, claramente, o que isto significa.

Trata-se de uma mera adaptação das importações a capacidade de

pagamento resultante das exportações. Se estas crescessem, sufi

cientemente, nã: seria necessário pensar em restrições, salvo

que, mediante es~fts restrições, se quisessem intensificar o pro

cesso industrializador. Mas, as exportações da América Latina

dependem das variações de renda nacional dos Estados Unidos e

dos países da Europa, principalmente, a de seus respectivos coe

ficientes de importação de produtos latino-americanos. Por con

seguinte, escapam à determinação direta da América Latina: tra

ta-se de uma condição de fato, que só poderia modificar-se por

decisão de outra parte.

Será muito diferente o caso, se se quiser levar a

industrialização a extremos que obriguem a desviar fatores de

produção primária para a indústria, com o fim de aumentar a pro

dução desta. Ou seja, que, podendo exportar e importar até um

determinado nível, rebaixemo-lo, deliberadamente, sacrificando

parte da exportação, para aumentar a produção industrial em
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substituição das importações.
Haveria, neste caso, aumento de produtividade? Atingindo este

ponto, o problema se equacionaria em termos clássicos. Tratar -

se-ia, então, de averiguar se o aumento de produção industrial,

que se obtem com os fatores desviados da produção primária, e

ou nao superior à massa de artigos que, antes, se obtinham em

troca das exportações. Somente se fosse superior poder-se-ia di

zer que houvera um aumento de produtividade, do ponto de vista

coletivo; em caso contrário, haveria perda de renda real.

Aqui está, pois, um dos limites mais importantes da

industrialização, limites de caráter dinâmico, que se poderá su

perar a medida em que se desenvolve a economia; em todos os mo

mentos, porem, deveríamos tê-lo em vista, se é que se persiga o

objetivo primordial de aumentar o bem estar real das massas.

Não há sintoma algum de que a América Latina se en

contra perto desse limite. Ela está na fase inicial do processo

de industrialização e ainda é muito grande, na maior parte dos

oasos, o potencial humano disponível, mediante o aumento da pro

dutividade, para o crescimento industrial. Ainda mais, não' pare

ceria que os países mais avançados nesse processo se vissem na

contingência de optar entre o crescimento efetivo das exporta-

çoes e o crescimento industrial.
Sem embaraço, está longe de ser necessário que se te

nham esgotado as possibilidades de intensificar a produtividade

e utilizado todo o potencial humano, para que se chegue a preju

dicar a exportação em favor de um aumento ilusório da

real.

renda

o aumento da produtividade requer considerável aumen

to de capital e até que se possa consegui-lo, passará muito tem

po e sobrevirão outras inovações técnicas que, por si mesmas

podem exigir outros aumentos de capital, conjuntamente com o
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que se requer para acompanhar o crescimento da população. Por ou

tro lado, a poupança é escassa. t, pois, necessário utilizá- la

em tal forma que proporcione o aumento máximo de produção. Urna

política equivocada poderia provocar, não obstante, o emprego

deficiente dessa poupança, conforme, com facilidade, demonstrar

-se-a em seguida.
Já se disse que o progresso técnico da agricultura e

a procura exterior relativamente lenta de seus produtos permiti

ram à indústria, em muitos casos, absorver urna parte do aumento

da população em idade produtiva maior que a agricultura. Sup~

nha-se que continue sendo necessário, de ano para ano, o aumen-

to de braços na agricultura, para atender ao crescimento da pro

cura exterior, aparte do aumento do consumo interno; mas que,em

virtude de certas medidas, se exagere de tal forma o desenvolvi

mento industrial, que a atividade agrícola se veja privada dos

braços de que necessita para continuar a aumentar as exporta-

çoes.
Explicamos, já, as razoes pelas quais esta substitui

çao de exportação por produção industrial poderia significar

urna perda direta de renda real. Adernais, haveria outra perda. A

terra é um fator de produção que vale muito, sem que haja custa

do nada. O capital que se faz necessário agregar-se-lhe é, rela

tivamente, pequeno, comparado com o que a indústria absorve. Em

conseqüência, ao desviar para a indústria os homens que teriam

podido produzir, eficazmente, na terra, cumpre dotar-lhes de um

capital maior. Mas, esse maior capital poderia ter-se aplicado

mais produtivamente se, em vez de diluí-lo em todo o aumento a

nual da população, fosse aplicado a uma parte apenas desse au

mento: um maior capital, por homem, daria lugar a uma produtivi

dade maior. De maneira que, por essa diluição do capital, dei
-xar-se-ia de obter o aumento da produtividade, alcançavel de ou



123

tro modo. Dessa forma, aquela perda direta agregar-se-ia esta

outra que, por ser menos tangível, não é menos real.

Mais ainda: não crescendo por essa forma a produtivi-

dade, seria menos forte o incentivo que o oferece a indústria à

gente mal ocupada e, assim, em vez de utilizar essa gente na me

dida do possível, estaríamos desviando, prejudicialmente, o po

tencial humano de ocupações altamente produtivas.

Não se trata de uma eventualidade remota e, sim, de

um risco a que estamos expostos, continuamente, e no qual, tal

vez, se tenha algumas vezes, à falta de programas de desenvolvi

mento econômico, com objetivos precisos e meios definidos para

alcançá-los. O capital é escasso e seria bem lamentável deixar

de aplicá-la onde ele pode aumentar a produtividade total, para

invertê-lo onde vai diminuí-la.

Não se deve, pois, esquecer, que, quanto maiores se

jam as exportaçôes da América Latina, tanto mais intenso poderá

ser o rítmo de seu desenvolvimento econômico. Tão pouco, porem,

se deve descartar a eventualidade de que um possível recrudesci

mento da política protecionista nos países compradores, tende a

deslocar as exportaçôes latino-americanas, substituindo-as por

sua própria produção.
Seria extremanente lamentável este fato, mas se os

países latino-americanos não conseguissem evitá-lo, não lhes

restaria outra solução que a de diminuir o crescimento de suas

importações ou mesmo reduzi-las em têrmos absolutos, a fim de

ajustá-las às exportações. Em tal contingência, o crescimento

da renda real, por homem, seria menor do que poderia ter sido ,

sendo concebível, mesmo, uma descida se se acentuara aquele fe

nomeno.
Em tudo isto convem ter em conta um fato elementar. A

Europa perdeu grande parte de suas inversões no resto do mundo
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e, do ponto de vista da disponibilidade de dólares, nao e razoa

vel esperar que, quando tenha alcançado sua recuperaçao, se en

contre em condições de subministrá-los à America Latina. Pelo

contrário, deverá preocupar-se, atentamente, com o nivelamento
. -. "- .do seu lntercamblo. Em consequencla, ainda que um país isolado

possa, por algum tempo, reduzir suas importações, sem sofrer

perceptívelmente, em suas exportações para a Europa, o conjunto

da América Latina não poderia fazer o mesmo, por motivos óbvios.

Ao discorrer acêrca do aumento de capital, por homem,

supos-se, implicamente, que os estabelecimentos industriais po

deriam alcançar uma dimensão satisfatória, para o que se requer

um mínimo de produção. Até onde tende a alcançar-se essa dimen-

sao nos países da América Latina? A diversidade de condições em

que se encontram, impede generalizar, neste como em outros ca

sos, Ademais, não se realizou, ainda, nesses países um estudo

sis ~mático de produtividade e sua relação com a dimensão ótima

da empresa e da indústria. Citam-se, porém, exemplos pouco li

sonjeiros, seja da subdivisão de uma indústria em um numero ex

cessivo de empresas de escassa eficiência, dentro de um mesmo

país, seja da multiplicação de empresas de dimensão relativamen

te pequena em países que, unindo seus mercados para uma série

de artigos, poderiam alcançar maior produtividade. Este parcela

mento dos mercados, com a ineficiência que envolve, constitui

outro dos limites do crescimento de indústria, limite que, nes

te caso, poderia ir cedendo ante o esforço combinado de países

que, por sua situação geográficos e suas modalidades, encontrar

se-iam em condições de realizá-lo com recíprocas vantagens.

Dissemos, ao começar, que havia dois meios de melho

rar a renda real. Um, o aumento de produtividade e outro, o rea

justamento da renda de produção primária, para ir atenuando sua

disparidade realtivamente às rendas dos países industriais.



125

o segundo so se poderá conseguir, na medida em que se

va alcançando o primeiro. Conforme aumenta a produtividade e a

remuneração real média na indústria dos países latino-america -

nos, terão que ir subindo nestes os salários da agricultura e

da produção primária, em geral, como ocorreu em outras partes.

O resultado será gradual e se não há certa relação en

tre o crescimento respectivo de cada uma das rendas médias, nos

principais países exportadores de produtos primários, poderão

surgir algumas dificuldades, certamente inevitáveis em reajusta

mentos dessa natureza, sejam internos ou internacionais.

A possibilidade de ir ganhando terreno, nesta matéria,

depende, também, da capacidade para defender os preços da prod~

ção primária na minguante cíclica, ocasião em que, com frequên-

cia, se tem perdido no todo ou em parte a participação no fruto

do progresso técnico, que a América Latina havia alcançado na

crescente. Há, aqui, um campo muito propício à colaboração eco

nômico internacional.
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3 - Raul Prebish e a Política Anti-Cíclica na América Latina

Na segunda parte do trabalho o autor busca discutir

as bases de uma política anti-cíclica na América Latina, ini

ciando por afirmar que:

O ciclo é a forma de crescer da economia no regime em

que vivemos; e, embora se trate de um fenômeno geral que há de

explicar-se com uma so teoria de conjunto, manifesta-se de ma

neira diferente nos centros e na periferia.

Muito já se escreveu a respeito dele nos centros, po

rem muito pouco com respeito à periferia, não obstante essas

distintas manifestaçôes. Os breves comentários que faremos em

seguida, não pretendem suprir essa deficiência e, sim, esboçar

algumas idéias de política anticíclica que, se aceitas em prin

cípio, poderiam constituir um ponto de partida conveniente para

a discussão deste problema.t claro que, para que esta discus

sao nao se realize num plano abstrato, seria necessário exami

nar o caso particular de cada país, a fim de averiguar se sua

estrutura econômica e as condiçôes em que se encontra permitem

seguir aquelas idéias ou, melhor, se aconselham explorar outras

formas de atuar o ciclo.

t notório o desígnio do Governo dos Estados Unidos de

seguir, resolutamente, uma política anticíclica. Não pereceria,

porem, recomendável descansar, exclusivamente, no que faça o

centro cíclico principal, pois a açao correlata dos países da

periferia poderia ser muito oportuna, no caso de uma contração

naquele país. Deveríamos, pois, preparar-nos para desempenhar a

nossa parte.
Nos centros, a política inspirada neste objetivo tra

ta de atuar sobre o volume das inversões, às quais se atribui o

papel dinãmico no movimento ondulatório. Não sucede o mesmo na
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periferia. Aqui, este papel corresponde às exportações. O que

nao é de estranhar, pois as alternativas das exportações refle

tem as da renda dos centros que, como se sabe, variam em estrei

ta interdependência com aquelas inversões.

Não está, certamente, ao alcance da periferia influir

sobre suas exportações da mesma maneira que os centros se pro

poem regular suas inversões. D

Cumpre, pois, buscar outro tipo de medidas para conju

rar as conseqüências mais agudas do ciclo para a atividade de

nossos países. Convém, antes do mais, descartar a idéia de que

o desenvolvimento industrial, por si mesmo, fá-los-á menos vul

neráveis a estes fenõmenos. Seria necessário que as exportações

tivessem chegado a uma proporçao muito pequena da renda nacio

nal para que isso ocorresse. Mas, em tal caso, um país teria

deixado, já, de ser periférico para converter-se em centro cí

clico: e embora houvesse, por essa forma, diminuído sua vulneri

dade exterior, haveria adquirido, por outro lado, aqueles ele

mentos típicos inerentes ao sistema, que provocam o movimento

ondulatório dos centros.

Inclinamo-nos, melhor à crença de que o desenvolvimen

to industrial fará mais perceptíveis as conseqüências do ciclo

ao acentuar o movimento oscilatório da ocupação nas zonas urba

nas. Num país essencialmente agrário as depressões se manifes-

tam melhor num descenso das remunerações rurais que em desempre

gOi mais ainda: em muitos de nossos países pode ser observado ,

durante a grande depressão mundial, como nos campos voltavam a

absorver gente que, antes, de havia deslocado para as cidades.O

(13) Referimo-nos à impossibilidade de modificar, por nossa própria ação, a
forma em que variam as exportações; mas não aos efeitos que poderiam

conseguir-se mediante a regularização dos excedentes de produtos a que nos
referiremos ao final. (Palavras de R. Prebish, pág. 84).
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desemprego se dilui, por assim dizer. Não se poderia esperar o

mesmo, quando a indústria houvesse concentrado massas relativa-

mente grandes nas cidades: o problema.cíclico do desemprego ad

quiriria, em tal caso, sérias projeções sociais.

Conclue-se, então, que a industrialização tem esta

desvantagem do ponto de vista cíclico? Tê-Ia-ia se a atividade

econômica fosse abandonada as suas próprias forças. Não sendo

assim, o desenvolvimento da indústria poderia converter-se num

dos elementos mais eficazes da política anticíclica.

E continua o autor:

Examinaremos, brevemente, as distintas possibilidades

que se apresentam: numa delas, talvez a mais difundida, trata -

se de atenuar ou de contrabalançar os efeitos das variações da

exportação sobre a atividade interna, mediante uma política de

caráter compensatório, que faz variar as inversões, principal -

mente em obras públicas, em sentido contrário ao de ditas varia

çoes. Esta política traria, consigo, certas exigências. Na cres

cente cíclica aumentam as arrecadações de impostos e o mercado

é propício à colocação de títulos públicos. Apesar disto, o Es

tado não só deveria abster-se de empregar esses maiores recur

sos em ampliar suas inversões piblicas, mas, ainda, deveria re~

tringi-las à medida em que aumentasse o emprego no setor priva-

do. A crescente seia, pois, época de previsora acumulação de re

cursos para tempos adversos, ou de emprego destes recursos no

cancelamento de créditos bancários utilizados na contração ante

rior. Basta mencionar estas exigências para dar-se conta de co

mo difícil seria cumpri-las. Pela razão mesma de que estes paí

ses estão em pleno desenvolvimento, há sempre, projetos de in

versões muito superiores aos realizáveis com os limitados meios

de que se dispõe. Pretender que, quando estes meios aumentam es

sa apresenta a possibilidade de executar tais projetos os ho
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mens de governo, em vez de fazê-lo, acumulam recursos para o f~

turo do que talvez venham a desfrutar seus sucessores, signifi-

caria fazer depender o êxito da ação anticíclica de atitudes

que, nem sempre, se conciliam com respeitáveis interesses polí

coso
Há, ainda, outros inconvenientes. Entre estes, o re

lativo à flexibilidade dos planos; seria necessário alargar e

comprimir, alternativamente, as inversões de acordo com o ciclo,

o que não é fácil conseguir. E haveria que contar, ademais, com

o pronto deslocamento da mao de obra, das atividades mais afeta

das pela depressão, para as inversões pfiblicas. Tudo isso, se

nao leva a abandonar esta possibilidade de ação anticíclica, a

conselha-nos a explorar pelo menos outros caminhos que

tam melhor nossas modalidades.

~ de interesse que a atividade interna se desenvolva

consul

~om um alto grau de emprego, não obstante o movimento cíclico

das exportações. Conhece-se, de sobra, a forma em que este movi

mento faz crescer e decrescer a atividade interna. Quando aumen

tam as exportações cresce e procura interna e se elevam o empre

go e as remunerações; o aumento das remuneraçoes, por sua vez ,

faz subir as importações, as quais tendem, desse modo, ainda

que com atraso, a ajustar-se às exportações. Assim se desenvol-

ve a fase ascendente do ciclo em nossos países. Na descendente

ocorrem fenômenos opostos: a queda das exportações faz baixar

as remuneraçoes e a ocupação, com a consequente descida das im

portações.
Suponha-se, agora, que, no curso destes fenômenos te

nha chegado ao ponto mínimo da atividade interna. A ocupação de

clinou e a renda diminuiu, correlativamente, de um máximo de

10.000, digamos, a um mínimo de 7.500; destes 7.500, vinte por

cento, seja 1.500 gastem-se em importações requeridas para sa
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tisfazer, junto com a produção local, as necessidades correntes

da população; e estas importações mal se podem pagar com a quan

·tidade mínima a que se reduziram as exportações.

Se, para levar novamente o emprego e arenda ao máxi

mo, se seguisse uma política expansiva similar à preconizada

nos grandes centros, aumentariam, imediatamente, as importações,

a menos que se houvesse modificado aquele coeficiente. De tal

maneira que, ao atingir a renda 10.000, as importações seriam

pelo menos de 7.000, e se as exportações se mantivessem um ní

vel próximo dos .1.500, haveria um desequilíbrio que, em tempo

relativamente curto reduziria as reservas monetárias a exíguas

proporçoes.

Dito seja de passagem: nos centros é difícil conce

ber contratempos semelhantes na fase descendente, pois e preci

samente nessa fase que aflui para eles o ouro que sai dos paí

ses periféricos.

Em conseqllência, nao pareceria possível nestes

ses, a falta de recursos extraordinários, desenvolver uma

paí.

poli

tica expansiva tendente a aumentar o emprego, sem reduzir, ao

mesmo tempo, o coeficiente de importações.

A possibilidade de fazê-lo se encontra limitado por

obstáculos cuja importância varia em cada país. Consideramos,pa

ra facilitar o raciocínio, que se conseguiu superá-los e redu-

zir, gradualmente, o coeficiente de 20 a 15 por'cento, mediante

modificações aduaneiras. Mercê disso, a ocupação e a renda pude

ram crescer sem aumentar as importações acima desse mínimo de

1.500, em torno do qual se mantêm as exportações; se maneira

que se pode alcançar o máximo de emprego sem perturbar o equilí

brio do balanço de pagamentos.

Portanto, em virtude da alteração no coeficiente, ne

cessita-se, agora, de 500 menos de importações para satisfazer
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as necessidades correntes da população a esse nível máximo da

ocupação. O problema consistiu, pois, em produzir, internamente,

essa quantidade, quer se trate de artigos terminados de consumo,

quer de matérias primas indispensáveis à sua elaboração.

Nem todo o consumo corresponde, porém, ao tipo de ne

cessidades correntes que se satisfazem em sua maior parte com

artigos de consumo imediato ou de duração relativamente breve.

O progresso da técnica, nos grandes países industriais, como se

assinalou em outra parte, foi criando novas necessidades de ar

tigos de consumo duradouro que é mister importar. Estes artigos

chegam a ser imprescindíveis na medida em que se eleva o padrão

de vida. Mas, isso não significa que sua importação não possa

reduzir-se, severamente, quando a queda das exportações mal per

mite pagar aquelas importações que são essenciais. Pela razao

mesma de que se trata de artigos duradouros, pareceria possível

comprimir sua importação na medida requerida pela intensidade

da minguante, se e que na crescente anterior foram

sem limitação alguma.

O mesmo cabe dizer relativamente aos bens de capital.

importados

Se na crescente foi possível cobrir suas necessidades, se-lo-á,

agora, restringir, temporariamente, sua importação. Tenha-se em

conta, a este respeito, que, ao reduzir-se 'o coeficiente de ar

tigos e materiais destinados, direta ou indiretamente, às neces

sidades correntes, haverá margem maior que antes para as impor

tações desses artigos duradouros de capital, assim como para os

duradouros de consumo.

Há, finalmente, artigos de consumo nao essenciais as

necessidades correntes, cuja importação, entretanto, é relativa

mente grande em tempos de prosperidade; é óbvio que sua redução,

na fase de escassez de divisas, não poderá trazer consigo maio

res inconvenientes.
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Em síntese, as importações se dividem em duas categ~

rias para os fins desta política. Por um lado as de caráter im

postergável, formadas por artigos e matérias indispensáveis a

alcançar-se o máximo de emprego com o mínimo de exportação e a

assegurar-se, ao mesmo tempo, a satisfação das necessidades cor

rentes. Por outro, as importações de artigos duradouros de con

sumo ou de capital, que por sua índole se tornam postergáveis ,

assim como as importações de artigos não essenciais ao consumo

corrente.
Prossigamos, agora, com nosso exemplo. Havia-se atin

gido, já , o máximo de emprego graças à política seguida. Mas,

entrementes, as exportações haviam recomeçado a aumentar, impul

sionadas por uma nova crescente. Com isto, a procura dos produ-

tores primários, que também havia caído a seu mínimo cíclico,au

mentava, novamente, a medida em que sobem suas entradas, acres-

cidas pelo aumento de valor das exportações. Se se está numa si

tuação de emprego máximo é evidente que esse aumento de procura

terá que provocar necessariamente, a correlativa subida das im

portações. Também aumentarão em certo grau os preços, na medida

em que o permita a margem de proteção aduaneira, com o conse

quente aumento nos lucros dos empresários. Também isto fará su

bir a procura destes e aumentará, do mesmo 'modo, as importações.

Consequentemente, o aumento ordinário de remuneraçao,

provocado pelo aumento das exportações acima do seu mínimo cí

clico, não tardará em transformar-se, de uma forma ou de outra,

em aumento de importações, sem afetar o nível de emprego inter-

no.
Tenha-se presente que o reajustamento do coeficiente

de importações não significa diminuição destas. As importações

terão a mesma magnitude, siga-se ou não esta política anti - cí

clicai isto porque dependem, em última instãncia, das exporta -
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çoes e das inversões estrangeiras. Haverá, apenas, que mudar

sua composição para alcançar a meta que se tem em vista.

No final de contas, essa mudança consiste no seguin

te.Um país da periferia, que se encontre no mínimo cíclico de

exportação, só pode pagar uma quantidade relativamente pequena

de importações. Esta quantidade não permite importar tudo que

se requeira para manter o grau máximo de emprego. Cumpre, pois,

modificar a composição das importações e, correlativamente, a

estrutura e o volume de produção interna, para atender às neces

sidades correntes da população, sustentando um máximo de empre

go.

Enquanto as exportações permanecerem em seu nível mí

nimo, so poderão realizar-se as importações essenciais a manu

tenção do emprego e do consumo corrente. Mas, quando aquelas re

começam a crescer, ciclicamente, terá chegado o momento de efe-

tuar as importações adicionais exigidas pelo crescimento da pr~

cura.

Assim, ao passo que as importações essenciais as ne

cessidades correntes da população seguirão o rítmo relativamen

te lento do crescimento orgânico do país, as de artigos poster

gáveis ficarâo sujeitas às flutuações das exportações.

Ao explicar, anteriormente, como a baixa do coefici-

ente das importações relativas ao consumo corrente, era, indis

pensável para que se pudesse seguir uma política anticíclica,fi

zemos referências aos obstáculos que haveria que vencer

consegui-la. Esses obstáculos são de diferente natureza.

Antes do mais, a substituição de importações por

para

produção interna requer, geralmente, a elevação das tarifas a

duaneiras, dado o maior custo que via de regra têm os produtos

desta. Deste ponto de vista, haveria uma perda efetiva de renda

real. Mas, por outro lado, a perda de renda provocada pelas



134

flutuações cíclicas do emprego foi ser ingente. ~ bem provavel

que, na maior parte dos casos, o que se ganha coletivamente, ao

dar estabilidade ao emprego' seja muito maior do que o que se

perca em razão do custo mais elevado da produção interna. ~ con

cebível, sem embargo, que a precariedade dos recursos naturais

e a ineficiência de mão de obra ou da direção técnica sejam

tais que a perda, por aumento de custo, absorva uma parte exces

siva do aumento de renda real, resultante do mais elevado empre

go. ~ inegável a seriedade deste obstáculo.

Por outra parte, essa substituição de importações

por produção interna requer a importação de bens de capital, com

a consequente necessidade de poupança,--- enquanto se opera a

redução do coeficiente. Ainda no caso favorável, de que essa re

dução possa ser .obtida internamente, para importar esses bens

de capital será indispensável comprimir mais o coeficiente de

importações relativas ao consumo corrente, com maior encareci -

mento deste consumo. Eis, aqui, o segundo obstáculo que poderia,

sem dúvida, aliviar-se com a cooperação de entidades internacio

nais de empréstimos, as quais teriam, assim, oportunidade de de

monstrar que suas operações anticíclicas, ao mesmo tempo que fa

vorecem os países periféricos, contribuem para a manutenção,nos

centros da procura de bens de capital.

Finalmente, uma política anticíclica, desta natureza,

poderia necessitar de deslocamento de fatores de produção que ,

nem sempre, são fáceis de realizar. Mas, o aumento da população

em idade produtiva e o emprego da mal ocupada, conforme se ex

plicou noutro capítulo, poderiam atenuar, em grande parte, esses

inconvenientes.

Em nossos países, o ponto mínimo da curva flutuante

das exportações e inversões estrangeiras vem subindo, nos suces

sivos ciclos. Entretanto, isto não quer dizer que aquelas nao
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possam cair a um nível inferior ao mínimo do ciclo precedente;

o caso nao e frequente, mas ocorreu, por exemplo, na grande cri

se mundial. Se se repetisse tal fato, só se poderia manter um

alto nível de emprego, na medida em que houvesse reservas mone

tárias suficientes para cobrir o excesso de importações essen

ciais sobre as exportações mínimas, ou tanto quanto as entida

desinternacionais de empréstimo pudessem cumprir sua missão an
ticíclica.

Já se assinalou a necessidade de reduzir as importa-

çoes de artigos duradouros na minguante do ciclo. Será impre~

cindível estabelecer um sistema de controle de câmbio para con

segui-lo? A procura destes artigos, como já se viu, provém, em

última instância, do aumento das exportações; de maneira que se

nao se agrega a essa procura um aumento exagerado, proveniente
da expansão do crédito, não haverá necessidade de medidas res

tritivas. Estas só seriam necessárias se a expansão fosse exage

rada ou se as exportações mínimas caíssem a baixo das importa

çoes essenciais e não se dispusesse de recursos extraordinários
para pagá-las.

Em tal caso, o dilema é evidente: reduzir mais,ainda,

o coeficiente destas importações essenciais, acrescentando uma

nova carga aos consumidores pela proteçâo adicional que isso im

plicaria, ou restringir, deliberadamente, as importações daque

les artigos postergáveis, mediante o controle de câmbio.

Assim mesmo não é difícil conceber um país, em que

a propensão muito acentuada para importar artigos não essen-

ciais seja incompatível com as elevadas importações de bens de

capital, requeridas pelo desenvolvimento intenso da economia. O

controle de câmbio poderia ser, então, um eficaz instrumento se

letivo, sem prejuízo de outros expedientes.

Para esses casos especiais é concebível aliás, proce
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dimento simples de controle, pelos quais se deixa ao jogo da o

ferta e da procura distribuir as licenças para realizar essas

importações, de acordo com a quantidade de divisas que se resol

va destinar-lhes.

~ evidente, por outro lado, que se um país incorre

numa exagerada política de crédito, ver-se-á forçado a optar en

tre a depreciação monetária ou um sistema de controle de cãmbio

que, encobrindo essa depreciação, traslade-se, inflacionariamen

te, à atividade interna. Um instrumento eficaz de política anti

cíclica estar-se-ia usando, nesse caso, como instrumento de po

lítica inflacionária. Na realidade, todos os recursos da políti

ca monetária podem empregar-se,. igualmente, para o bem ou para

o mal. Com a agravante de que nem sequer, se teria o justifica-

tivo do desemprego, pois já se havia alcançado o emprego máximo,

não restando excusos para que se prosseguisse com a expansão do

crédito.

Mencionamos, anteriormente, o caso extremo em que o

mínimo círculo de exportações nao e suficiente para cobrir as

importações essenciais. Neste caso, caberá às reservas monetá

rias cumprir sua função específica. ~ conveniente, pois, deter-

se um momento para examinar este conceito.

Na crescente, as reservas aumentam e, na minguante

perdem grande parte do que haviam ganho, tanto mais quanto mai

or haja sido a expansão do crédito. Compreende-se, muito bem

este fenômeno se se tem em conta as importações seguem, sempre,

no rastro das exportações, em nossos países de periferia. Devi-

do a isso e ao movimento semelhante das outras partidas do ba

lanço de pagamentos, na crescente o ativo sobrepassa o passivo

com a consequente entrada de ouro ou divisas, enquanto que, na

minguante, sucede o contrário.

Não será demais recordar a explicação teórica deste
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interessante processo. O ouro e as divisas que afluem na cres

cente tendem a sair, novamente, em virtude do movimento circula

tório das rendas correspondentes. As divisas que afluem por cau

sa de um aumento de exportações por exemplo, têm sua contrapar-

tida, num aumento equivalente de remuneração; este aumento de

remuneração circula, internamente, transformando-se em outras

remunerações; mas, em cada etapa desse processo circulatório

uma parte se traduz em procura adicional de importações, de ma

neira que a quantidade originária se vai reduzindo cada vez

mais. Assim, as divisas que afluem tendem a sair. O tempo de de

mora de sua saída depende, entre outros fatores, de magnitude

do coeficiente de importações e outras partidas passivas. Tanto

maior seja este coeficiente, tanto mais rápida será a saída.

Que esta saída de divisas não seja perceptível nas

crescentes cíclicas destes países, não seria para estranhar. En

quanto d~ra a crescente, as novas divisas, que se incorporam

compensam com sobras, nas contas internacionais do país, as di

visas que saem; há um saldo líquido de ouro a favor do país.

Mas, quando sobrevém a minguante e as exportações e demais par

tidas ativas decrescem, em vez de crescer, as divisas que saem

sobrepassam as que continuam entrando e as reservas monetárias

vao perdendo, assim, parte do ouro que haviam ganho.

Ao término de cada ciclo resta, assim, um aumento lí

quido de ouro, que representa a participação do país na reparti

ção mundial da nova produção do metal monetário. Trata-se, pois,

de 'uma cifra relativamente pequena que depende, a longo prazo,

do rítmo de crescimento econômico do dito país de seu coeficien

te da importação e outras partidas passivas, em relação com o

resto do mundo.

Se não variam os coeficientes, o país que tem um rít

mo de crescimento mais intenso que o geral, tenderá a expulsar
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uma parte do aumento líquido de ouro que de outro modo poderia

corresponder-lhe; esta parte, que perde, será tanto maior quan

to mais acentuada for a discrepância nos rítmos de crescimento,

através das flutuações cíclicas.

Bem poderia ocorrer que o aumento de ouro que, assim,

se vai acrescentando, com o andar do tempo, as reservas monetá-

rias de um país, não fosse bastante para afrontar as consequên-

cias de uma redução das exportações, numa depressão extraordinà

riamente intensa. ~ claro que uma compressao do coeficiente glo

bal de importações poderia contribuir para a retenção de maior

quantidade de ouro em tempos favoráveis, a fim de superar, com

mais êxito, uma eventualidade como aquele.

Também seria o caso de constituir reservas monetá-

rias adicionais, mediante operações de poupança; a medida em

que se poupa e deixa de inverter, uma parte das remunerações

que circulam, nâo se transforma em importações e não dá lugar ,

consequentemente, a uma saída de ouro. Retem-se Uma quantidade

de ouro igual ao monte da poupança. Poder-se-ia, assim, atuar ,

por exemplo, se o Banco Central emitisse títulos na crescente e

cancelasse o dinheiro correspondente para voltar a emiti-lo na

minguante; contra o dinheiro assim cancelado haveria uma reser

va adicional que, junto com a pré-existente e a participação na

partilha mundial do ouro, poderia aliviar a pressao monetária

se as exportações mínimas não conseguem cobrir as

essenciais.

importações

Não se nos escapa que constituir, com poupança, uma

reserva adicional, em países que necessitam de importar gran-

des quantidades de bens de capital não é uma solução sedutora.~

evidente, sem embargo, que, se um país achasse fácil caminho pa

ra obter créditos internacionais numa minguante demasiado inten

sa, poderia empregar mais ouro na crescente, para importar bens
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de capital, em vez de retê-lo conforme indicamos. Concebe-se

com efeito, que assim poderia ser, se se pudesse elaborar, algu

ma vez, um programa geral de ação anticíclica na periferia, den

tro do qual o país que houvesse seguido uma política sã,poderia

contar com o grau necessário de colaboração das entidades inter

nacionais na descida cíclica.

Compreende-se, muito bem, que, enquanto se estava de

senvolvendo um processo inflacionário no centro cíclico princi

paI, não se haja julgado conveniente acentuá-lo com operaçoes

de crédito internacional, além das reclamadas pelas urgentes ne

cessidades da Europa. Mas, se acontecesse produzir-se uma con

tração, o caso seria diferente e teria chegado o momento opor tu

no de entrar numa política anticíclica geral, sem as contradi

çoes que traria consigo a ação unilateral de cada um de nossos

países.

A açao internacional nao se terá de limitar à esfera

do crédito. Há outros meios também eficazes para lutar contra a

depressão nos países de periferia. Discutiu-se muito acerca da

compra de excedentes de produtos primários. É fato sabido que

na fase descendente a produção agrária desce muito menos que a

industrial. Existe um interesse comum entre os centros e a peri

feria, em que não desça, sensivelmente, pois isto retardaria a

recuperação daqueles. Daí, o efeito benéfico que poderia exer

cer uma judiciosa política de compra de excedentes: na medida

em que possa atenuar-se, por esta forma, a queda cíclica das ex

portações dos países produtores, menor será também a descida de

suas importações e, por conseguinte, menos intensa a redução da

procura nos países industriais.
Esta medida regulatória teria outra virtude. Ao sus

tar-se, com ditas compras, a queda exagerada dos preços dos pro

dutos primários, ter-se-ia contribuído para que a relação entre
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estes e os artigos terminados nao tendesse a voltar-se, persis-

tentemente, contra os países da·periferia, conforme já se expli

cou em outra parte.

A característica que acabamos de mencionar, segundo

a qual a produção agrária desce muito menos que a industrial ou

quase ·não desce, foi tomada em conta quando esboçamos, anterior

mente, estas bases para a discussão de uma política anticíclica.

Supusemos então que a redução das exportações trazia consigo a

descida da renda no seto~.fta produção primária; mas, sem nos

referirmos a possível desocupação rural. A minguante se manifes

ta antes, em queda de preços que em contração da produção. Mas,

ao diminuirem, por esta forma, os benefícios rurais, também di

minuem as inversões no campo, provocando certo desemprego.
"- .Em consequencla, do fato de que nao se julgue prati

cável uma política compensatória geral pelas razões expo~

tas ao começo deste capítulo não se deve deduzir que não ha

ja necessidade de atividades compensatórias parciais. ~ inevitá

vel a flutuação em certos tipos de inversões, ainda quando se

aplique, eficazmente, uma política anticíclica. Com efeito, vi

mos que ao aumentarem os lucros dos empresários industriais, a

centuam-se suas importações de bens de capital. Mas os novos e

quipamentos requerem a construção de edifícios e outras melho

ras que absorvem mão de obra na crescente e a deixam disponível

na minguante da mesma forma que nas inversões rurais.

Não é este uma escolha intransponível. Uma das vanta

gens positivas de nao ter que seguir uma política compensatória

de obras públicas e inversões, em geral, é poder planejar seu

desenvolvimento estável, segundo as necessidades crescentes do

país e a magnitude da poupança que se lhe possa destinar. O mon

tante geral das construções poderá ir, assim, aumentado de ano

para ano, sem as fortes oscilações que exigiria uma política
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compensatória. Entretanto, dentro desse progressivo desenvolvi-

mento poderiam, muito bem caber reajustamentos parciais. Por e

xemplo, os créditos hipotecários para a construção privada, po

deriam diminuir na crescente, a fim de liberar mao de obra para

a construção industrial. Na minguante poderiam dar-se créditos

adicionais para construções e inversões rurais em geral.

O que se acaba de indicar, neste capítulo, está lon

ge de constituir um programa da política anticíclica. Quisemos,

apenas, formular o problema·em seus principais termos e provo

car sua discussão, destacando, ao mesmo tempo, certas diferen

ças entre as manifestações cíclicas dos centros e da periferia,

que nos obrigam a elaborar nosso próprio programa.

Adernais, não teria sido completa esta exposição dos

principais problemas relativos ao nosso desenvolvimento econômi

co se não houvéssemos dedicado atenção à política anticíclica.

Esta política é um complemento indispensável da política de de

senvolvimento econômico e longo prazo. Isto, porque a indústria,

corno já disse, fará ressaltar a vulnerabilidade da periferia às

flutuaçôes e contingências do centro. Não basta aumentar a pro

dutividade, absorvendo, por intermédio dela, fatores desocupa

dos e mal ocupados. ~ mister evitar, também, que, uma vez alcan

çada a ocupação produtiva desses fatores, volta-se a desocupá-

los por força das flutuações cíclicas.

Ambas as políticas, entretanto, nao so sao compatí

veis no que diz respeito à meta que se tem em vista, mas, tam

bém, quanto aos meios de alcançá-la. Pois, uma e outra requerem

o reajustamento do coeficiente de importações. A política anti

cíclica exige-o para que um país possa satisfazer, de maneira

estável, suas necessidades correntes e manter o máximo de empre

go, apesar das exportações flutuantes. As indústrias e ativida

des que satisfazem estas necessidades são, precisamente, as
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que nossos países podem implantar com menos dificuldades, merce

de um mercado que se alarga cada vez mais, conforme o aumento de

produtividade va alargando o consumo. Se um país alcança :este

objetivo, estará em condições de suportar tempos adversos, sem

detrimento do seu consumo corrente e de seu nível de emprego. Não

necessita para isto forçar a criação de indústrias de capital.Se

o grau de desenvolvimento industrial, destreza técnica e acumula

çao de poupança o leva, espontâneamente, a isso, seria, certamen

te, muito lisonjeira esta comprovação de maturidade. Mas, haven

do muito campo disponível para aumentar a produtividade das ati

vidades destinadas ao consumo corrente, nao se vê que razão eco

nômica haveria para seguir aquele caminho~

Do ponto de vista do desenvolvimento econômico, a ele

vaçao máxima do nível de vida depende da produtividade e esta de

pende, em grande parte, de máquinas mais eficientes. Por outro

lado, são, também, os artigos duradouros de consumo, aqueles aos

quais o progresso técnico vai oferecendo, permanentemente, novos

padrões e novas modalidades que aumentam sua eficácia. Pareceria

conveniente, pois, importar esses artigos na medida em que se

possa fazê-lo com exportações ou, no caso de bens de capital,com

inversões estrangeiras, dentro de um programa geral de desenvol-

vimento econômico.

Além disso, do ponto de vista anticíclico as import~

çoes destes artigos nos oferecem o meio de fazer incidir, exclu

sivamente, "- . -sobre eles as consequenclas da flutuaçao das exporta-

çoes.
Todas estas sao considerações gerais que nao poderiam

por seu caráter mesmo, corresponder a casos particulares. Que

tal ou qual país se empenhe em implantar estas indústrias de

bens duradouros, na fase inicial de seu desenvolvimento indus

trial, poderia obedecer a razões especiais que haveria que ana
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lisar cuidadosamente.
Aqui, como em muitos outros casos, dispomos de um co

nhecimento precário da estrutura econõmica de nossos países,sua

forma cíclica de crescer e suas possibilidades. Se se conseguir

realizar a investigação destes fatos, com imparcialidade cientí

fica e estimular a formação de economistas capazes de ir captan

do as novas manifestações da realidade, prevendo seus problemas

e colaborando na busca de soluções, ter-se-á realizado uma obra

de incalculável importãncia para o desenvolvimento da

Latina.

América
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4 - Conclusão

Portanto, em resumo, a deterioração dos termos de in

tercãmbio se deu conforme alguns fatores, segundo as próprias

palavras de prebish:

a) Primeiro,
Os preços nao baixaram em conformidade com o progres-

so técnico, pois, enquanto, por um lado, o custo tendia a bai

xar em razão do aumento da produtividade, subiam, por outra par

te, as remunerações dos empresários e dos fatores da produção.

Quando a ascensão das remunerações foi mais intensa

que a da produtividade, os preços subiram, em vez de baixarem.

b) Segundo,
Se o crescimento da remuneraçao, nos centros indus

triais e na periferia, houvesse sido proporcional ao aumento

das respectivas produtividades, a relação de preços entre os

produtos primários e os produtos finais da indústria, não teria

sido diferente da que existiria se os preços houvessem baixado

estritamente de acordo com a produtividade. E dada a maior pro

dutividade da indústria, a relação de preços ter-se-ia

em favor dos produtos primários.

movido

c) Terceiro,
Como na realidade, a relação se moveu contra os produ

tos primários, entre os anos setenta do século passado e os

trinta do presente, é óbvio que as remunerações dos empresários

e fatores da produção cresceram, nos centros, mais que o aumen

to da produtividade, e na periferia menos que o respectivo au

mento da mesma produtividade.
Em outras palavras: ao passo que os centros retiveram

integralmente o fruto do progresso técnico de sua indústria, os
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países periféricos transpassaram-lhes uma parte do fruto de seu

próprio progresso técnico. (Obra citada, página 56).

Estavam postas, pois, as bases para que um surto de

senvolvimentista se caracterizasse na região, mormente no Bra

sil, onde uma Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, havia pr~

posto que o país contivesse suas importações, não obstante o

grande crescimento de nossas exportações da época, que contudo,

nao eram ainda suficientes para atender as importações, em dóla

res.
E como nao podia aplicar essas restrições sómente aos

países com os quais o Brasil tinha saldos fracos ou déficits

propôs-se a restrião geral, mesmo com certos prejuízos às expor

tações nacionais, para esses países.

Críticas as idéias da CEPAL

Principalmente do lado dos países desenvolvidos, eco

nomias centrais, surgiram algumas críticas ao pensamento Cep~

lino, tentando de alguma forma amenizar o choque havido com a

divulgação dos "Estudos" que indicavam a deterioração dos ter

mos de intercâmbio e o consequente empobrecimento dos países pe

riféricos.
Octávio Rodriguez, em sua obra "Teoria do Subdesenvol

vimento da Cepal", no capítulo 8, página 220, define o processo

crítico que tomou corpo tão logo aqueles documentos foram divul

gados, partindo da perspectiva ortodoxa.

Sob essa ótica diz-se que a deterioração - e e sobre

esse ponto que a grande maioria das críticas se concentram

nao é um fenômeno que afeta o bem estar econômico médio em ter

mos de renda real per capita, uma vez que: " se a relação de

preços cai, por exemplo, 5%, mas, ao mesmo tempo, a produtivida
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de dos fatores (para simplificar,a produtividade média do traba

lho) na elaboração de bens exportáveis, aumenta 10%, a economia

em questão se encontrará em melhores condições do que antes

pois se conseguirá maior número de bens importados com a mesma

quantidade de recursos".

Portanto, a idéia era de que, mesmo sendo expropriado

em parte do aumento de produtividade (no caso apresentado, há

um acréscimo de 10% de produtividade média), uma parte, nesse

exemplo, a metade, ficaria com o país periférico, atrasado, co

mo "benemesse".

Ou seja, daquilo que se consegue ganhar, o que custa

"dar" uma parte aos países centrais, uma vez que ainda sobra

alguma coisa para ser repartida com os pa+ises atrasados?

Urna outra crítica se referia aos índices utilizados

pela Cepal para elaboração de sua tese, corno base de seus cálcu

los, ou seja, os preços crF para importações do Reino Unido e

FOB para as exportações,que foram consideradas insatisfatórias.

Por esse caminho também essa crítica não deve encon

trar adeptos, pois ela se restringe apenas aos "aspectos numéri

cos , quantitativos" e não ã filosofia do estudo.

Mesmo que ela explicasse e prevesse, até mesmo, que a

deterioração fora menor que a citada por Raul Prebish, não eli

minava, contudo, a hipótese da deterioração, o fato concreto

nao obstante sem que tenha sido efetivamente ocorrida dentro

dos parâmetros expostos na crítica.

Ainda urna outra abordagem crítica se dá em cima do ar

gumento das "intensas flutuações dos termos de intercâmbio", as

sinalando que essas fases cíclicas não são, de urna forma meca

nica, projetáveis para o futuro e, sobretudo, nega-se que nelas

se possa caracterizar qualquer tendência de prazo ã deteriora -

çao.
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Essa política acaba por rechaçar um dos fatores expli

cativos de tendência à deterioração, desconhecendo por completo

o papel que desempenha esse fator na sua explicação, ou seja,co

mo ele se insere no contexto teórico ao qual pertence.

Ela deixa de analisar com um mínimo de atenção, a ar

gumentação que conforma a "versão dos ciclos" da teoria da de

terioração, cuja função e precisamente explicar porque as dife

rentes condições do mercado de trabalho dos centros e da perife

ria - e nao só os elementos monopólicos existentes nos primei

ros - podem produzir a diferenciação do nível de salários entre

ambos os tipos de economias e porque ela, por sua vez, pode a

char-se relacionada com a tendência à deterioração". (Octávio Ro

driguez, obra citada, página 225).

Um outro grupo distinto de críticos, enfocam as

idéias gerais da Cepal, principalmente no conceito "Centro-Peri

feria", e em menor escala, ao caráter ideológico transmitido às

diversas análises da Instituição.

Não vamos nos alongar nessa parte das críticas pelo

fato de fugirem em parte, à ótica do nosso trabalho,

básicamente na questão das relações internacionais e

centrado

portanto

intimamente relacionada com a deterioração das relações de tro

caso

No Brasil travava-se intenso debate sobre o problema

da industrialização nacional, onde fórmulas e planos foram dis-

cutidos.

O Brasil que era, a exemplo da América Latina, um

país primário-exportador, já nos anos trinta iniciou o que se

denominou de "revolução industrial brasileira" mas com grandes

dificuldades e lentamente, num processo característico de pa~s

que quer sair do estágio de primário-exportador para país indus

trializado, mas que não conseguia encontrar a forma para tal

bem como recursos suficientes.



148

Do lado da classe industrial, em são Paulo, o maior

centro produtor do país, seu maior parque industrial hoje, des

taca-se o pensador importante da época Roberto Simonsen, funda

dor e Presidente da Fiesp, e inegavelmente o grande lider de en

tão da classe industrial.

Com sábia competência, liderava os empresários

uma luta pró-industrialização do país, destacando em seus

para

dis

cursos e escritos - publicou várias obras importantes para a e

conomia brasileira, até hoje lidas e citadas - como pano de fun

do, a necessidade de melhoria da renda da classe trabalhadora

do país.
As discussões então travadas sobre os rumos que deve

ria seguir a economia nacional, refletiam, em última análise,os

anseios da Cepal e do resto da América Latina - nao obstante a

Argentina estar, a época desses debates, já em fase de

trialização final.
Essas controvérsias, que no fundo refletiam também as

indus

contradições dos países ricos, referiam-se básicamente entre

"dirigismo" e "liberalismo econõmico", ou seja, entre "planeja-

mento" e "liberalismo".
Do outro lado das discussões, representando os formu

lad6res teóricos da economia brasileira de então ,Eugênio Gu

din, homem público, destacado intelectual e tido como o pai do

moderno pensamento econõmico brasileiro.
Como a atividades exportadora de produtos primários

estava com baixa rentabilidade, a atividade produtiva se volta

para o mercado interno, tendo em vista também, o encarecimento

relativo dos produtos importados.
Estava se iniciando portanto, o famoso processo de

substituição de importações. A forte depressão de 30 contribuiu

decisivamente para essa tomada de posição do Brasil, em prol
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da industrialização via substituição de importações.

Até o final dos anos 30 no entanto, por força dos a

contecimentos políticos, como a revolução de 30, que no fundo

não teinha uma bandeira econômica clara, a política econômica

do país era conservadora, restringindo-se a uma política de

estabilidade- monetária, equilíbrio orçamentário e redução das

despesas do Governo, a manutenção da receita de exportação a

través da sustentação dos preços do café, visando sobretudo ao

equilíbrio do Balanço de Pagamentos, e alguns controles cam

biais, com a finalidade de restringir as importações e demais

disp~ndios de divisas .. (Debate sobre Planejamento Econômico e

Desenvolvimento, Roberto Simonsen e Eug~nio Gudin, página 6).

o que de mais importante fora feito, foi a criação

do "Conselho Federal de Comércio Exterior", na verdade o pre -

cursos dos colegiados de política econômica no Brasil.

Por volta de 1943/44, quando já se esperava a vitó

ria dos aliados, houve o acordo de Bretton Woods e a

do FMI e do Banco Mundial, no contexto internacional.

Ainda nesse contexto, os Estados Unidos emergiam co

criação

mo o novo "Estado Forte" do ocidente, e o debate que então se

travaria, seria em torno do "Planejamento da Economia", com

esta sendo organizada e crescendo segundo vários parâmetros

preparados pelo Governo, e o "Liberalismo Econômico", onde o

capitalismo estrangeiro teria livre acesso a todos os setores

da economia e vigoraria a máxima dos clássicos de que o merca

do trataria de auto ajustar-se, sem a intervenção do Estado.

Roberto Simonsen portanto defendia o planejamento

com o Governo presente nos setores de infra-estrutura e indús

trias básicas, do aumento de crédito visando estimular os in

vestimentos, da imposição de medidas protecionistas contra as

importações - desde que não fosse às custas do aumento das
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taxas de câmbio - visto que assim seriam encarecidas, também as

necessárias importações de insumos e bens de capital.

Essa ala propunha também aumentos seletivos de impo~

tos de importação e finalmente, a utilização de 50% das reser

sas em moeda estrangeira e mais empréstimos a serem consegui-

dos junto ao Governo dos Estados Unidos da América, para o fi

nanciamento de níveis ainda maiores de investimentos. Essa ala

contava com o relat6rio da famosa "comissão Cooke", francamente

favorável a industrialização.

Contrapondo a essa tese, os oponentes, tendo em Eugê

nio Gudin seu mais lídimo representante - diga-se, na verdade ,

nao era totalmente desfavorável à industrialização, desde que

as indústrias nacionais, argumentava, tivessem produtividade

bastante para que pudessem competir no mercado internacional

argumentavam que muito poucas eram as indústrias nacionais que

tinham produtividade a um nível que lhes permitissem competir

no mercado internacional, e que por isso mesmo, deixar entrar

o capital estrangeiro, já com as técnicas amadurecidas e larga

experiência, seria o melhor para o País.

O polêmico, acadêmico e acirrado debate que se travou

entre esses dois notáveis pensadores do passado, começou com a

edição do parecer elaborado por Simonsen e apresentado ao Conse

lho Nacional de política Industrial e Comercial, em 1944, onde

propunha toda uma filosofia industrializante ao país e as f6rmu

las de como chegar lá, tendo no empréstimo externo o ponto tal

vez mais polêmico, para fazer face aos investimentos.

Em seguida e iniciando propriamente o debate, Eugênio

Gudin apresenta o seu "Rumos de política Econômica", em que ana

lisa e critica diversas colocações de Roberto Simonsen e propõe

o "liberalismo econômico", a vinda do capital estrangeiro e a

ausência do Governo na economia.
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Seguiu-se réplica, tréplica e vários trabalhos - mes

mo que menores, em termos quantitativos - sempre dentro da mes

ma linha.

Eugenio Gudin defendia o afluxo de capital estrangei-

ro, de forma livre, conforme suas pr6prias palavras: "nâo acre

dita o Dr. Simonsen na possibilidade de afluxo espontâneo de ca

pital estrangeiro para o Brasil, nem na possibilidade de crédi

to estrangeiro para as boas empresas nacionais. Nosso crédito

de Governo nâo é, na verdade, comparável ao de outros países co

mo a Argentina, por exemplo, cujos primitivos títulos do Estado

de 5% estâo acima do par". E continua Gudin: "mas se nâo conti

nuarmos a afugentar o capital estrangeiro, com nacionalismo ex

cessivo, decretos tipo 7.666, com proibiçâo de capital estran

geiro em empresas hidroelétricas, etc., nâo faltará créditos

nos Estados Unidos para boas empresas no Brasil, nem cessara o

afluxo espontâneo de capitais americanos para empreendimentos

aqu~". (Obra citada, página 235).

Todos esse debate aconteceu na década de 40. Mas foi

no Governo JK - cincoenta anos em cinco - via Plano Trienal,que

se deu o grande impulso na industrializaçâo brasileira, além de

ser nesse Governo, que o país conheceu as mais sérias e drásti

cas opçoes para a sua economia:

1 - A opçao pelo "Rodoviarismo", num país de dimen-

soes continentais, sem indústria de caminhoes, sem estradas de

ferro, sem indústria de auto-peças, sem rodovias, sem indústria

pneumática, e naturalmente, sem combustível pr6prio;

2 - Abertura para a entrada maciça de capital estran-

geiro, quando um grande número de multinacionais se instalou no

país, e o que é mais drástico, ocuparam os setores mais rentá

veis da naçâo, constituindo-se em monop61ios e 01igop61ios que
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duram até hoje, num "massacre" infernal às empresas nacionais
que ocupam a faixa das competitivas, portanto em visível pior
situação na economia;

3 - Grandes investimentos públicos, sem mesmo qual-
quer estudo de custo benefício que pudesse ser chamado de se
rio.
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TABELA 11. 5

R ELAÇÃO ENTRE OS. PREÇOS. DOS PRODUTOS. PRIMAR lOS .. E OS DOS
ARTIGOS FINAIS DA INDúSTRIA (PREÇOS MEDIOS DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO RESPECTIVAMENTE. DE ACôRDO COM OS DADOS DO

BOARD OF TRADE)

(Base - 1876·80 = 100)

Período

QU!lntidade de artigos ti·
nais da indústria que It DO·

âem obter com uma quanti-
dade determinada de pro'

dutos primários

--------

...................

100
102.4

96.3
90,1
87,1
84,6
85.8
85.8

18;6·80
1881-85
1886·90
1891· 95
1896-1900
1901·05

..........................
." . .

.............................
...........................
...........................

1906·10
191 1-13

1921· 25
1926-30
1931· 3 5
19,6-38

••••• 0'0 ••••

67.3
73.3
62.0
64.1..........................

........................ .
68.7

1946·47 ......................

Fonte: R. Prebish, pago 94. TABELA 11. 6
EXEMPLO DA FORMA PELA QUAL SE DISTRIBUI ENTRE O CENTRO

E A PERIFERIA O FRUTO DO PROGRESSO TÉCNICO

Produção
Primaria

_.~ --=-=--,

Relações
Produção ProduçJo ._--
Industrial Final

li) (2)
(2 ) (3) X 100 X 100

( 3) . (3 )
. (I)

________ , l-. --~--.--.--- ..--- .._-

Equacionomento : A pr odut iv idade a umcm a conforme os seguintes
índices:

100

120 -

100100·

140160

Primeiro caso: Os CUSlOS diminuem de acôrdo com a prod ut iv idade
e os preços de acôrdo com os custos. sem que au -
mentem as remunerações.

Fonte: R. Prebish, p.95.



FIGURA 11. 1

Em milhões de dólares
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FIGURA 11. 2

PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS NAS RESERVAS. MUNDIAl? DE OURO
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FIGURA 11.3

COEFICIENTE DE IMPORTAÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS

(Relação entre as importações e a renda nacional)
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7

2

'j
/\/

r-,
vV \

/I

_.
\rv~\rh

V \ li
-:

I

I I I I I I I I 1 1 Io

1

6

.3

1920 30 3!i 40 45

Fonte: R. Prebish, pago 98.



FIGURA 11. 4
RENDA NACIONAL DOS ESTADOS UNIDOS E DE ONZE PA1sES OUTROS .1

TOMADOS EM CONJUNTO
156
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FIGURA 11. 5
RESERVAS DE OURO DA AMÉRICA LATINA
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CAPITULO 111

ANALISE DO PENSAMENTO DA CEPAL

O presente capítulo objetiva analisar o pensamento da

CEPAL, na ótica de Octávio Rodrigues1 e passar em revista os di

ferentes componentes do pensamento cepalino e, sobre essa base,

tentar criticá-lo, assinalando quais sao e de que dependem os

seus méritos e as suas limitações. E o faz descrevendo 1) a no

ção de desenvolvimento econõmico; 2) as características estru

turais dos centros e da periferia; 3) os termos do intercâmbio

e frutos do progresso técnico; 4) as causas da deterioração

dos termos de intercâmbio; 5) a dinâmica do sistema: O desenvol

vimento desigual; 6) O desenvolvimento para dentro; 7) as con

tradições da Industrialização na periferia; e 8) a política de

desenvolvimento e planificação.

(1) - RODRIGUEZ, Octávio. Teoria do subdesenvolvimento da cepal, Rio de
Janeiro, Forense, 1981.
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1 - A noçao de desenvolvimento econômico
A elevação da renda real per cápita e o aumento do

bem estar material, refletem na concepção cepalina o desenvolvi
mento econômico, condicionado pelo crescimento da produtividade
média do trabalho.

A maior densidade de capital, por sua vez, vai sendo
obtida à medida que se leva a efeito a acumulação, que é impul

sionada pelo progresso técnico, necessária para garantir sua
continuidade.

Deste modo, consideradas no nível mais alto de abstra
çao, as idéias sobre o desenvolvimento econômico coincidem com
as que, em linhas gerais, estão presentes nas teorias do cresci
mento de origem neoclássica e keynesiana, que o concebem como
um processo de acumulação de capital --- estreitamente ligado
ao progresso tecnológico mediante o qual se obtém a eleva
ção gradual da densidade de capital e o aumento da produtivida-
de do trabalho e do nível de vida médio.

Contudo, deixando-se de lado este traço comum, a con
cepçao cepalina apresenta marcadas diferenças com respeito as
teorias correntes do crescimento a longo prazo, na medida em
que nao procura captar o processo de acumulação e de progresso
técnico em uma economia tipo capitalista, considerada isolada -
mente, mas elucidar quais as características que tal processo
assume ao se difundirem as técnicas capitalistas de produção
no âmbito de um sistema econômico mundial composto por centros
e periferia2.

(2) O artigo de Charles A.Frankenhoff (S.J) "The Prebish: a Theory of
Industrialism for Latin America", publicado no Journal of Inter - American
Studies, vol. IV, nQ 2, abril de 1962, contém uma apreciação s~milar da con
cepção cepalina do desenvolvimento. Nele se afirma: "the dynamism of growth
in furnished by technical progress", (o dinamismo do crescimento é propor
cionado pelo progresso técnico). E, imediatamente antes: "the Prebish
thesis is based upon the specific differences in structure and function
between the countries of the periphery and the more developed industrial
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feria.
'2 - Características estruturais dos centros e da peri

O desenvolvimento desigual originário, considerando -

se centros as economias industrializadas que receberam primeiro

as técnicas de produção capitalistas, constituem o conceito e

características estruturais de centro e periferia.

A periferia está constituída pela economias cuja pr~

dução permanece inicialmente atrasada, do ponto de vista tecno-

lógico e organizativo. Mas os conceitos de centro e periferia

envolvem mais que essa simples idéia de diferenciação inicial ;

segundo se afirma, tais tipos de economia se vao conformando em

permanente relação uma com as outras à medida que, nas áreas a

trasadas, "o progresso técnico só atinge setores exíguos de sua

imensa população, pois geralmente só penetra onde se faz neces-

sário para produzir alimentos e matérias-primas a baixos custos,

destinados (aos) ... grandes centros iridustriais"3.

Em outros termos, entende-se que centros e periferia

se constituem historicamente como resultado da forma pelo qual

o progresso técnico se difunde na economia mundial. Nos centros,

os métodos indiretos de produção gerados pelo progresso técnico

se difundem em um período de tempo relativamente breve, pela

totalidade do aparelho produtivo. Na periferia, parte-se de um

atraso inicial e, no transcorrer da fase dita do "desenvolvimen

to para fora", as técnicas novas so sao implantadas nos setores

exportadores de produtos primários e em algumas atividades eco

nômicas diretamente relacionadas com a exportação, as quais pa~

sam a coexistir com setores atrasados, no que diz respeito a pe

netração das novas técnicas e ao nível da produtividade do tra

centers" (a tese Prebish baseia-se nas diferenças específicas de estrutura
e de função entre os países da periferia e os centros industriais mais de
ae nvo Lv Ldo s ) (p .188)".

(3) R.Prebish. Interpretacion de1 Processo de desarro110 1atino- americano
em 1949, publicação das Nações Unidas, série comemorativa do XXV aniversá
rio da CEPAL, Santiago, 1973,pág. 1.
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balho.

Ao constituir-se, impulsionada pela expansao dos cen

tros durante a fase de desenvolvimento para fora, a estrutura

produtiva da periferia adquire dois traços fundamentais. Por um

lado, destaca-se seu caráter especializado, ou unilateralmente

desenvolvido, já que urna parte substancial dos recursos produti

vos se destina a sucessivas ampliações do setor exportador de

produtos primários, ao passo que a demanda de bens e serviços ,

que aumenta e se diversifica, é atendida, em grande parte, por

meio de importações. Por outro lado, a estrutura mencionada e

heterogênea ou parcialmente atrasada, no sentido de que coexis

tem em seu seio setores em que a produtividade alcança os ní

veis mais altos do mundo --- particularmente o setor exportador

--- e atividades em que se utilizam tecnologias antiquadas, nas

quais a produtividade do trabalho é muito inferior a que se po

de encontrar nas atividades similares dos centros. Em contraste

com a estrutura produtiva da periferia, especializada e hetero

gênea, a dos centros se caracteriza por ser diversificada e ho

mogênea4.

(4) A estrutura produtiva é composta·pelos setores produtores de bens e a
estrutura econômica é constituída por estes setores acrescidos da infra- es
trutura física e dos setores de serviços (inclusive aqueles prestados pel~
governo). No contexto das idéias que aqui se comentam, as características
da estrutura produtiva condicionam as da estrutura econômica. Por Lsso , só
se fará referência à primeira, aludindo-se à segunda apenas quando for im
prescindível. Para descrever o atraso tecnológico, evitou-se recorrer à ex
pressão "dualismo estrutural", ou a outras similares, por causa da conota
ção de atraso social que, em geral, acompanha o conceito de dualismo na li
teratura sobre o subdesenvolvimento. Optou-se, em contrapartida, pelo recur
so à expressão "heterogeneidade estrutural". Ainda que o desenvolviment~
deste conceito se tenha produzido em época muito posterior (a partir do ar
tigo "Consentracional deI progresso técnico y de sua frutos en el desarrol~
latinoamericano", de Anibal Pinto. El Trimestre Econômico, nQ 125, janeiro-
março de 1965), ele apresenta a vantagem de referir-se com clareza aos bai
xos níveis relativos da produtividade do trabalho, perceptíveis nos mais di
versos setores das economias periféricas. Os setores atrasados,Qefinidos em
função desse critério, poderão, portanto, possuir indistintamenne formas de
organização da produção capitalista ou pré-capitalistas. Sobre o conceito
de dualismo pode-se consultar o artigo de Yoichi Itagaki, " A review or the
concept of the dual economy", The Developing Economics, vol. VI, nQ 2,junho
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Sobre essa diferenciação estrutural, assentam-se as

diversas funções que são próprias às pautas tradicionais da di

visão internacional do trabalho: no sistema econômico mundial ,

cabe ao polo periférico produzir e exportar matérias-primas e

alimentos, enquanto os centros cumprem a função de produzir e

exportar bens industriais para o sistema em seu conjunto.

3 - Termos do intercâmbio e frutos do progresso técni

co.

Os conceitos de centro e periferia possuem uma clara

dinâmica interna que levaria esses dois polos a si distanciarem

cada vez mais, aparecendo o caráter desenvolvido dos centros e

de subdesenvolvido da periferia.

Os postulados relativos a evolução desigual de produ-

tividade e rendas médias constituem a expressa0 mais direta des

te conteúdo dinâmico considera-se o progresso técnico mais ace

lerado nos centros do que na periferia; admite-se, ainda, que
"- .os incrementos da produtividade do trabalho - consequencla da

incorporação do progresso técnico ao processo produtivo sao

mais intensos na indústria do centro do que nos setores . -prlm~

rio e exportadores da periferia, fato que, por sua vez, se re

flete na disparidade dos ritmos de aumento das respectivas pro

dutividades médias; e, finalmente, aceita-se que a renda média

cresça também de forma dispar, as taxas mais elevadas nos pai

ses centrais do que nas economias menos desenvolvidas.

De um ponto de vista conceitual, essas duas desigual-

dades isto é, a disparidade dinâmica entre a produtividade do

de 1965. O artigo de A.Pinto, "Naturaleza e implicaciones de la
heterogeneidad estructural' de la América Latina", EI Trimestre Econômico,
nQ 145, janeiro-março de 1970, contém uma breve confrontação entre os dois
conceitos.
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trabalho nas economias centrais e a produtividade do trabalho

nas economias periféricas, bem como a diferenciação crescente

entre as rendas médias nos centros e na periferia vinculam-

se entre si através das postulações relativas à deterioração

dos termos de intercâmbio. Segundo se argumenta, este é um fenõ

meno comprovável, apesar da existência de problemas estatísti -

cos que tornam difícil medi-lo de maneira precisa. Sustenta -se

também que esse fenõmeno é expressão de uma tendência a longo

prazo, inerente ao intercâmbio de bens primários de exportação

da periferia por bens industriais exportados pelos centros.

convém examinar primeiro o significado que se atribui

a essa tendência para, em seguida, abordar separadamente a des

crição de suas causas. Por definição, a deterioração dos termos

de intercâmbio implica que o poder de compra de bens indus-

triais de uma unidade de bens primários de exportação se reduz

com o transcorrer do tempo. Porém, mais que a redução dos pre

ços relativos, os documentos da CEPAL destacam e examinam suas

implicações no que diz respeito às rendas reais geradas na pro

dução desses mesmos bens.

Este aspecto do fenõmeno da deterioração pode ser me

lhor apreciado quando se recorre a seguinte expressão:
y= Lp . Pp

Li . Pi

onde Lp designa a produtividade física média do trabalho na pro

dução de um bem primário; Pp, o preço do referido bem; Li,a pro

dutividade na produção de um bem industrial; e Pi, o respectivo

preço. Como fica claro, y representa a relação entre a renda

real por pessoa ocupada em ambas as atividades, medida em ter

mos de bens industriaisS.

(5) O significado dessa expressa0 e examinado de forma mais extensa no capi
tul0 lI, 1.1, do estudo referido de Prebisch, op. cit., 1973.
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Admitido o pressuposto de que a produtividade indus

trial aumenta mais do que a do setor primário, a queda da rela

ção entre preços implicará necessariamente que a relação entre

as rendas tende a diminuir. E ainda, que as rendas reais médias

se diferenciam, ao longo do tempo, 'com mais intensidade do que

as produtividades. Se o mesmo raciocínio é estendido às rela

çoes entre periferia e centro, torna-se óbvio que, tendo em vis

ta a hipótese relativa à evolução desigual das produtividades ,

a tendência à deterioração implicará que as rendas recaia me

dias estejam se diferenciando e, em particular, que a renda

real média da periferia esteja crescendo a urna taxa menor que

a produtividade do trabalho.

Esta é a idéia geral contida nos documentos em que ,

pela primeira vez se plasma a concepção do sistema centro -peri

feria. Nesses documentos, indica-se que os incrementos da produ

tividade derivados da incorporação do progresso técnico não se

traduziram em redução proporcionais dos preços monetários, os

quais, ao contrário, elevaram-se em vez de baixar, e que os au

mentos foram maiores na produção industrial do centro do que na

produção primária periférica. Corno a produtividade também se e

leva mais no centro, a deterioração da relação entre os preços

traz consigo uma disparidade na evolução das rendas por unidade

de trabalho favorável ao centro.
Esse é o significado da deterioração dos termos de in

tercâmbio qpe realmente interessa do ponto de vista conceitual,

e convém reiterá-lo. Ainda que esse fenômeno nâo se produza, só

a desigualdade dos rítmos de aumento da produtividade dotraba

lho já supõe que as rendas médias se diferenciem. Se, além dis

so, a deterioração se produz, as rendas médias se diferenciarão

em medida ainda maior. Expresso em nomenclatura cepalina: a de

terioração implica no fato de que os frutos do progresso técni
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co se concentram nos centros industriais.

Atribui-se um segundo significado à deterioracão,que

interessa fundamentalmente do ãngulo de sua eventual importãn-

cia quantitativa para o desenvolvimento. Como se deduz das con

siderações anteriores, a queda da relação de intercãmbio traz

implícito o fato de que, nas economias periféricas, a renda me

dia aumenta menos do que a produtividade do trabalho ou, em ou

tras palavras, que essas economias "perdem" parte dos frutos

de seu próprio progresso técnico, "transferindo-os" parcialmen

te para os grandes centros. Segundo se argumenta, essa "trans-

ferência" pode ser de pouca importãncia para as economias cen

trais, mas terá normalmente um sentido sensível efeito negati-

vo sobre o desenvolvimento daquelas que compoêm a periferia do

-:~tema econômico mundial.

4 - Causas da deterioração dos termos de intercâmbio

De acordo com as idéias mais gerais já descritas, de

senvolvimento econômico e, em última instância, um processo de

acumulação e de progresso técnico do qual resulta a elevação

persistente do produto por homem ocupado. Contudo, para alcan-

çar níveis mais altos de produtividade e renda, a estrutura se

torial da produção e do emprego sofr~ uma transformação que

não é arbitrária. À medida que aumentam tais níveis, a demanda

cresce e se diversifica, modificando-se ao mesmo tempo sua com

posição: a demanda de bens industriais e de serviços aumenta

com maior intensidade do que a de bens primários. O aumento da

produtividade permite satisfazer essas demandas crescentes me

diante uma mudança na composição setorial da produção, a qual,

por sua vez, supoe uma mudança na composição setorial do empre

go. Produção e ocupação devem, portanto, crescer a taxa mais

alta nos setores secundário e terciário do que no setor primá-
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rio. O progresso técnico neste último setor permite, e estimula,

um crescimento da ocupaçao maior nos outros setores mais dinâmi

coso
Tampouco no desenvolvimento da economia mundial a com

posiçâo setorial da produção e do emprego é arbitrária. t com

preensível que, por ser o crescimento da indústria do centro re

lativamente lento e, além disso, muito escassa a mobilidade in

ternacional da força de trabalho, surja urna tendência a se gera

rem excessos de mão-de-obra na produção primária periférica; a

lém do fato de que esses excessos se produzem de maneira contí-

nua, pois têm sua origem nas forças dinâmicas do desenvolvlmen

to. À medida que os desajustes do emprego se vao corrigindo no

seio da economia periférica, seja pela transferência de mão-de-

obra de setores atrasados para o setor exportador, seja deste

para outros setores modernos incipientes, inclusive industriais,

incorporam-se inovações técnicas que tornam a incidir sobre as

necessidades de trabalho. Em linhas gerais, essas necessidades

tendem a aumentar em rítmo menor do que o da enorme oferta de

mão-de-obra que tem sua origem no crescimento vegetativo da po

pulação e nos deslocamentos produzidos pela introdução de técni

cas novas nos setores atrasados.
A geração contínua desse excedente de mão-de-obra

constitui a causa fundamental da deterioração. Isto porque, de

acordo com o que sustenta a concepção aqui examinada, esse exce

dente exerce uma pressão constante sobre os salários pagos na

produção primária de exportação e, através dos salários, sobre

os preços dessa produção.
De acordo sempre com o mesmo raciocínio, a tendência

a deterioração se manifesta através das flutuações cíclicas ca

racterísticas do capitalismo. Durante as fases de auge, os pre

ços primários aumentam mais do que os preços industriais, porém
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baixam mais nas fase de declínio. E essa baixa é tão maior que

os preços dos produtos de exportação da periferia perdem, duran

te as fases de contração, mais do que haviam ganho nas fases de

auge. Dessas variações conjunturais resulta a-tendência a dete

rioração a longo prazo dos termos de intercãmbio.

Esse comportamento dos preços e a tendência que de

le deriva são influenciados pela maior capacidade da força de

trabalho dos países centrais para conseguir aumentos de salári-

os ou evitar sua compreensao --- capacidade essa que se deve a

sua maior escassez relativa e à sua melhor organização sindical

Em igual sentido atuam as vantagens com que cortam os empresá -

rios dos países industriais para proteger o nível de seus lu

cros em comparaçao com os empresários da periferia, nao apenas

porque estes operam de forma mais atomizada, mas sobretudo por

que a produção que realizam ocupa as primeiras etapas do proce~

~0 produtivo. A demanda dos bens primários da periferia é deri

?~da e dependente da demanda de bens finais das economias do

entr06, de tal modo que os empresários desse tipo de economia

se encontram numa posição que lhes possibilita, nos minguantes

cíclicos, pressionar aqueles que os precedem na cadeia da produ

ção, até que a queda dos preços monetários dos bens primários

que adquirem --- e, por trás desta, o declínio dos lucros e/ou

dos salários da periferia --- lhes permita restabelecer condi

ções s~tisfat6rias de rentabilidade.

(6) Cumpre observar que esta forma de encarar os problemas da produção primá
ria do ponto de vista da demanda é a que se utiliza nos primeiros documentos
da CEPAL. Só em trabalhos posteriores é que se faz referência com maior det~
lhe à falta do dinamismo da demanda de alimentos de vida à leide Engel, e ao
lento crescimento da demanda de matérias primas, atribuindo à substituição
total ou parcial das mesmas por produtos sintéticos e/ou a seu melhor apr~
veitamento, resultado, em ambos os casos, do próprio progresso técnico. ,( V~
ja-se, por exemplo, R.Prebish, Problemas teóricos y práticos deI crescimien
te econômico, pp.2l-4). Foi apenas em data ainda mais recente que estes arg~
mentos se incorporam coerentemente a uma interpretação da tendência à dete
rioração dos termos de troca.
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5 - A Dinâmica do Sistema: O Desenvolvimento Desi

gual.

Afirma-se, com freqüência, que os conceitos de cen

tro e periferia diferem de outro par de conceitos paralelos: de

senvolvimento e subdesenvolvimento. Entende-se que os primeiros

sâo alusivos à estrutura do comércio mundial, caracterizada pe

lo intercâmbio de manufaturas por matérias-primas, ao' passo que

os outros dois se referem às diferenças de estrutura econômica

entre paises avançados e atrasados. Essa apreciaçâo dos concei-

tos do centro periferia é, sem dúvida, unilateral, já que, como

se pode ver, há entre eles uma diferenciação de funções no con

texto da economia mundial, que se expressa primordialmente na

caracteristica de intercâmbio comercial à qual se acaba de fa

zer referência. Porém, nesta diferenciação de funções subjaz

uma diversidade básica de estruturas: nos centros, a estrutura

produtiva é diversificada e homogênea, ao passo que, na perife-

ria, é especializada e heterogênea. Os conceitos de centro e pe

riferia têm, portanto, um conteúdo estático muito similar ao

dos conceitos correntes de desenvolvimento e subdesenvolvimento,

pois assinalam a desigualdade das estruturas produtivas entre

paises avançados e atrasados.
Tais conceitos, contudo, possuem uma clara conotação

dinâmica. Já se fez referência a um primeiro aspecto desta cono

tação: os diferentes ritmos de aumento da produtividade média

do trabalho que se registram nos dois polos do sistema econômi

co mundial. Não é dificil perceber que, nesta diferenciação,sub

jaz a desigualdade entre as estruturas produtivas, pois o atra-

so relativo de sua própria estrutura impede a periferia de ge

rar progresso técnico e incorporá-lo ao processo de produção si

milar à dos centros. Além disso, acaba-se de assinalar que e
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essa desigualdade estrutural que explica, em última instância ,

a deterioração dos termos do intercâmbio, e que este fenômeno ,

unido à diferenciação entre as produtividades, faz com que as

rendas médias também se diferenciem. Pensa-se, também, que es

ta diferenciação nao permite à periferia alcançar níveis de pou

pança e taxas de acumulação tão elevados como nos centros, e

que isto, por sua vez, limita as possibilidades de eliminar ou

reduzir o atraso estrutural que está na base da diferenciação

entre as rendas e as produtividades dos centros e da periferia.

Esse é o tipo de raciocínio mediante o qual se procu-

ra mostrar que existe uma tendência à desigualdade entre os

dois pólos do sistema centro-periferia, e que esta e inerente à

sua própria dinâmica. Argumenta-se, em síntese, que, por um la

do, a desigualdade estrutural e, por outro, a diferenciação en

tre produtividade e rendas médias atuam uma sobre a outra e se

reforçam reciprocamente.

Cabe destacar que esta dupla desigualdade é considera

da característica da fase de desenvolvimento para fora, sem des

conhecer que esse tipo de desenvolvimento foi, durante muitos

anos, um poderoso motor de progresso e crescimento econômico.

Convém igualmente deixar claro que, segundo a concepção em estu

do, tais tendências continuam sendo inerentes à dinâmica do sis

tema, mesmo durante a fase em que a industrialização passa a

constituir o eixo do processo do desenvolvimento e apesar das

significativas transformações estruturais que ela traz consigo.

6 - O Dese-nvolvimento para dentro

Na concepção do sistema centro-periferia, a industria

lização e considerada um fato real e um fenômeno espontâneo7

(7) O conceito de industrialização espontânea, ou não deliberada, de modo
algum exclui a hipótese de que a adoção de medidas de política restritivas
às importações - feitas inicialmente com outros fins haja contribuído para
impulsionar a produção substitutiva interna.



170

que indica, a existência de uma mudança no modelo do crescimen-

to periférico, uma transformação do desenvolvimento para fora ,

baseado na expansão das exportações, em desenvolvimento para

dentro, baseado na ampliação da produção industrial. De acordo

com a concepçao que se está descrevendo, este fenômeno se acha

vinculado a certas transformações na economia mundial que tem ,

para a periferia, particular significação e importância.

Destacam-se, em primeiro lugar, acontecimentos de ti

po conjuntural entre os quais é frequente citar as duas guerras

mundiais e a profunda crise econômica registrada entre elas. A

incidência atribuída a tais acontecimentos é bastante conhecida.

As guerras de 1914 e 1939 impuseram, como é evidente, uma bar

reira às importações, ao mesmo tempo que motivaram uma acentua-

da dinamização da demanda de exportações e, consequentemente,da

demanda interna na periferia. Essas circunstâncias constituíram

forças impulsionadoras da atividade industrial latino-americana,

com a qual se foram mitigando as dificuldades de importar produ

tos manufaturados dos centros em conflito. A crise dos

trinta provoca uma redução drástica do preço e do volume

anos

das

exportações primárias que, somada à situação de endividamento

precedente, produz uma aguda crise de divisas. Faz-se, portanto,

imprescindível restringir as importações através da política

cambial e aduaneira ou pela simples proibição direta. Por outro

lado, as medidas tendentes a manter o nível de renda e de empre

go incidem favoravelmente sobre a demanda de bens cuja oferta

externa está limitada. Surgem assim condições favoráveis para

a produção interna de bens manufaturados em substituição a seus

similares importados.
Além de constituir uma resposta a esses impulsos de

tipo conjuntural, a industrialização da América Latina obedece

a transformações de estrutura que ocorrem na economia mundial
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nos mesmos anos, particularmente a substituição da Inglaterra

pelos Estados Unidos corno centro cíclico principal, substitui -

ção essa que já está concluída na década de 1920. A importãncia

desta mudança para o desenvolvimento periférico se prende ao ca

ráter relativamente fechado da economia norte-americana, e a

tendência a diminuição do seu coeficiente de importações8.

o centro cíclico britânico, cuja economia era essen -

cialmente complementar com relação à da vasta periferia, trans

mitia as oscilações cíclicas através dos movimentos do balanço

de pagamentos. Nas fases de depressão, as importações do centro

sofriam urna contração maior e mais acelerada do que suas expor

tações, com o consequente déficit comercial e perda de reservas

por parte da periferia. Nas fases opostas, contudo, o centro

tendia a trasladar rápidamente a expansão mediante o forte dina

mismo das suas importações, compensando-se ao fim de pouco tem

po, o anter~or déficit comercial da periferia. Assim, do ponto

de vista desta última, os déficits externos originados nas con

trações eram compensados pelos superávits da fase oposta, veri

ficando-se,deste modo, urna tendência para o equilíbrio a longo

prazo na balança comercial.

Bem diversa foi a forma corno operou a economia mun

dial a partir dos anos vinte, e, especialmente, a partir da

grande crise dos anos trinta quando a influência da economia

norte-americana passou a ser decisiva. Nas contrações cíclicas

reproduz-se igualmente a tendência ao superávit de sua balança

e à absorção de ouro. Mas nos períodos de auge, tendo em vista

o baixo coeficiente de importações, a transmissão da expansão ~

conômica à periferia, através das importações de produtos prim~

rios, faz-se d~ maneira relativamente lenta, tendendo a perpe

(8) supoê-se tacitamente um modelo de dois países: o centro, repres~ntado
alternativamente pela Inglaterra ou os Estados Unidos, e a periferia, inte
grada pelas economias restantes.
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tuar-se o déficit comercial durante um lapso de tempo mais pro

longado. Pior ainda, durante essa fase, sobrevêm novas reduções

do coeficiente de importações do centro, as quais geram uma ten

dência ao déficit externo crõnico da periferia e à contínua ab

sorçao do ouro por parte do novo centro cíclico.

Esta tendência constitui uma força que impulsiona o

processo espontâneo de industrialização da periferia, pois o

déficit externo, continuamente reiterado, indus, de forma repe-

tida, à adoção de medidas restritivas das importações, o que

por sua vez, dá origem a estímulos para que se substituam as im

portações pela produção interna de bens manufaturados.

Assim, em virtude da mediação do mecanismo impulsiona

dor do déficit externo, o caráter mais fechado da economia do

~~vo centro cíclico principal se reflete em um desenvolvimento

....1L·iférico também mais fechado, segundo um modelo indistintamen

te denominado industrialização, substituição de importações ou

desenvolvimento para dentro.

Esse impulso espontâneo da industrialização perifér~

ca também pode ser explicado quando se recorre a argumentos de

um maior nível de abstração. Como antes se assinalou, supoe -se

que, em qualquer processo de desenvolvimento, a distribuição in

ter setorial da produção ativa não é arbitrária, pois tende a

reduzir-se à proporção ocupada na produção primária em benefí

cio da percentagem empregada na indústria.

Quando se generalizam essas idéias para a economia

mundial em seu conjunto, surge a seguinte pergunta: num siste

ma composto por um centro e uma periferia, com as característi-

cas estruturais já delineadas, pode o crescimento da indústria

e do emprego industrial no centro ser compatível com um desen -

volvimento periférico baseado em sua tradicional especialização

na exportação de produtos primários? A resposta é negativa. A
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absorção por parte dessas atividades da oferta de mão-de - obra

gerada na periferia por seu crescimento populacional e pelo pro

gresso técnico implicaria volumes de produção tão elevados que

não poderiam ser clocados sem grave prejuízo da relação de in

tercâmbio. Em conseqüência, atingido certo nível de desenvolvi-

mento da economia mundial, em condições de relativa imobilidade

internacional da força de trabalho, a industrialização.

titui o caminho obrigatório do desenvolvimento periférico.

Observa-se que este não é um argumento de política e

cons

conômica, mas um raciocínio teórico formulado a contrario sensu

para expressar o fato de que, quando o sistema econômico mun

dial adquire certo grau de desenvolvimento, ou seja, quando

seus dois pólos alcançam determinados níveis de produtividade e

renda médias, o livre jogo das forças econômicas impulsiona es

pontâneamente a expansaõ da indústria periférica. A industriali

zaçao passa a ser então a forma principal e necessária de cres-

cimento das economias que constituem o pólo periférico do refe

rido sistema.

7 - Contradições da Industrialização na Periferia

Para a concepçao que se está descrevendo, os

mas econômicos apresentam semelhanças nos diversos países peri

féricos e, especialmente, nos latino-americanos, durante a fase

de industrialização, que é concebida corno "... urna etapa a

mais do fenômeno de propagação universal das novas formas da

técnica produtiva, ou, caso se prefira, do processo de desenvol

vimento orgânico da economia do mundo"9
Dois desses problemas comuns aparecem no âmbito das

relaçôes econômicas internacionais: as tendências ao desequilí-

(9) Estudo de Prebish, op. cito 1973, pág. 1
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brio externo e a deterioração dos termos de intercâmbio. Confor

me já se assinalou, a primeira está relacionada com a mudança

do centro cíclico principal e com as alterações no funcionamen-

to do sistema econômico mundial que essa mudança implica. A pa~

tir de uma outra ótica, entende-se que tal tendência é inerente

ao processo de industrialização da periferia, devido ao desaju~

te entre o elevado rítmo de aumento da demanda de importações

provocado por esse processo e a taxa de crescimento relativamen

te reduzida da demanda de produtos primários de exportaçâo por·

parte do centro. Sustenta-se também que a tendência à deteriora

ção se prolonga durante a nova etapa de desenvolvimento perifé-

rico porque perduram os problemas de emprego subjacentes neste

fenômeno.
Entende-se que a tendência ao desemprego continua sen

do característica da periferia por razões similares aquelas de

ordem mais geral, antes indicadas. As economia$ periféricas dão

início ao processo de industrialização em condições de supera

bundância de mão-de-obra --- peculiares à sua especialização e

heterogeneidade estrutural --- ao mesmo tempo que se veem obri

gadas a utilizar técnicas intensivas em capital, geradas ao lon

go da lenta e gradual evolução econômica dos centros e inadequa

das, tendo em vista a dotação relativa dos recursos periféricos.

Não é de causar estranheza, portanto, que a demanda de força de

trabalho marche com atraso com relação à oferta gerada pelo pró

prio processo, na medida em que este desloca mão-de-obra dos se

tores produtivos tecnicamente atrasados, artesanais ou agríco -

las, e atua sobre as variáveis demográficas, acelerando o cres

cimento da população. A essa inadequação da tecnologia, soma-se

o fato de que os efeitos indiretos do investimento sobre o em

prego, devidos a demanda adicional de trabalho do setor produ

tor de .bens de capital, não se produzem na periferia, mas nos
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grandes centros industriais. Compreende-se assim que durante o

processo de industrialização da periferia, o desemprego tenda

a subsistir,a não ser que se consiga contra-restá-lo mediante

uma política deliberada de desenvolvimento econômico.

Um terceiro grupo de problemas comuns está também vin

culado à inadequação das técnicas que se foram desenvolvendo
nos centros, paralelamente ao aumento sustentado de sua renda

média. Quando a periferia atravessa a fase de desenvolvimento

pela via da industrialização, torna-se necessário adotar essas

mesmas técnicas de grande escala e elevada densidade de capital,

em condições de atraso no que diz respeito aos níveis de renda

e de capacidade de poupar, atraso que se reflete em problemas
de utilização e acumulação de capital. Por um lado, as técnicas

se traduzem em unidades produtivas de grande escala, ao passo

que as baixas rendas determinam insuficiências de mercado, com

a consequente subutilização deste recurso. Por outro lado, ao

mesmo tempo que se desperdiça capital, a insuficiente capacida-

de de poupar não permite que se supere o hiato do atraso, isto
e, que se elevem, substancial e rapidamente, os níveis de produ

tividade em múltiplos setores e atividades, de tal maneira que

continuam comprometidas a eficácia do sistema e a própria cap~

cidade de poupar. Entre os estrangulamentos setoriais, destaca-

se a falta de adaptação da infra-estrutura, herdada do período

de desenvolvimento voltado para fora e amoldada às necessidades

da especialização primário-exportadora.

As principais dificuldades que o processo de indus-
trialização enfrenta se relacionam, pois, com a inadequação da

tecnologia. Além disso, considera-se que tais dificuldades tam

bém estão estreitamente vinculadas à estrutura da propriedade e

da posse da terra característica da agricultura periférica, na

qual latifúndio e minifúndio coexistem e proleferam formas pr~
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cárias de posse. Essas condições tendem a gerar desemprego e a

limitar a oferta agrícola.

A excessiva concentração da terra dificulta sua plena

utilização devido à grande magnitude do capital necessário a

sua exploração eco~ômica. Por outro lado, a manutenção de ter

ras improdutivas se mostra viável e mesmo desejável para propri

etários que dispoem de grandes rendas, na medida em que repr~

senta defesa eficaz contra a inflação e contribui, além disso ,

para o prestígio social desses proprietários. Como, do ponto de

vista privativo, a mão-de-obra tem custo que motiva sua substi

tuição por capital, o latifúndio tende a mecanizar a produção a

grícola. A incapacidade do minifúndio para capitalizar-se e el~

var os padrões de produtividade, por sua vez, também dificulta

~ expansão da oferta e a retenção da força de trabalho.Finalmen

J~, o regime de posse da terra por arrendamento ou mediante ou
•.......•. '"

~" ,'s,formas precárias de relação leva a que se opte por investi

~~s~to cujo valor não se agrega ao da propriedade como máquinas

e equipamentos que dispensam mão-de-obra.

Pensa-se assim que essas condições estruturais pro-

prias a agricultura levam ao uso de técnicas que economizam mao

de-obra em detrimento de técnicas que utilizam o trabalho em

maior proporção e que aumentam mais a produtividade da terra.E,

consequentemente, que as condições mencionadas criam os proble-

mas de emprego e de inflexibilidade da produção característicos

do setor agropecuário.
Em síntese, durante o processo de industrialização

perdura deterioração dos termos do intercãmbioi manifestam - se

problemas de balanço de pagamentos e de absorção de mão-de-obra

produzem-se desajustamentos intersetoriais da produção ( caren

cias de infra-estrutura, de oferta agrícola, etc) e persistem

as dificuldades de utilização e acumulação de capital. Estes
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traços comuns aparecem, contudo, com intensidade diversa nos va

rios países, e de maneira tal que o processo adquire, em cada

um deles, conotações diferentes. Assim a tendência para o défi

cit externo será sensivelmente menor que a média e poderá mesmo

ser contra-restada em casos especiais, sempre que a demanda do

produto básico de exportação apresente um excepcional dinamismo

A tendência ao desemprego será mais ou menos grave, dependendo

das condições históricas específicas do desenvolvimento prévio,

bem como ilustra um exame comparativo das características

agricultura mexicana e argentina. Mais ainda, os problemas

tos pela utilização e acumulação de capital serão também

da

po~
dife

rentes, conforme os níveis de renda alcançados durante a

de desenvolvimento voltado para fora, etc.

fase

Não é difícil perceber que as tendências e contradi

çoes gerais assinaladas no parágrafo anterior são, na verdade ,

expressões da persistência do atraso estrutural peculiar da pe

riferia. Ou antes, em termos mais apropriados, resultam da for

ma pela qual a estrutura produtiva se vai transformando durante

a fase de desenvolvimento voltado para dentro, sem que se consi

ga eliminar as diferenças de estrutura com relação ao centro

que se reproduzem em novos níveis.

A industrialização tem início a partir das condições

de especialização e heterogeneidade configuradas durante a fase

de desenvolvimento para fora. Como é óbvio, seu desenvolvimento

acarreta diversificação da produção e um aumento da produtivida

de média do trabalho mais ou menos considerável. Mas a diversi-

ficação não chega a eliminar a falta de complementaridade entre

os setores produtivos, nem a condição primário-exportadora da

periferia. Tampouco se consegue suprimir o atraso da produtivi-

dade, não só pela dificuldade para reabsorver a mão-de-obra em

pregada em setores onde a produtividade é muito baixa,como tam
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bém porque a própria reabsorção se realiza em condições de pro

dutividade diferencial com relação ao centro, inclusive em va

rios ramos do setor manufatureiro.

8 - política de Desenvolvimento e Planificação

Mesmo reconhecendo a diversidade de casos e de cir

cunstâncias particulares que acabam de ser mencionados, conclui

se das considerações precedentes que, embora com diferentes in

tensidades, em todos esses casos e circunstâncias afloram os

problemas comuns que entorpecem o processo de industrialização,

tendendo a sutá-lo ou a imprimir-lhe um rítmo menor do que o po

tencialmente alcançável. Em outras palavras, admite-se que o li

vre jogo das forças do mercado conduz à persistente manifesta

çao de problemas de balanço de pensamentos, de acumulação e sub

utilização de capital e de força de trabalho, etc., uma vez que

os mesmos sao inerentes ao processo espontâneo de industrializa

ção: eles provêm, em última instância, das condições em que se

vai produzindo a transformação da estrutura produtiva periféri-

ca, durante esse processo.

Assim, segundo a concepçao do sistema centro-perife -

ria, para que com a industrialização se consiga aumentar subs

tancialmente os níveis de produtividade e otimizar a alocação

dos recursos, é preciso orientá-la por meio de .uma política de

liberada de desenvolvimento. E, mais ainda, dada a natureza es

trutural dos problemas antes mencionados, será necessário orde

nar e racionalizar essa política, recorrendo-se ao uso da pro

gramaçao.

Considerada em conjunto com as idéias previamente de~

critas, e como conclusão delas, entende-se que a recomendação

que se acaba de mencionar possui um matiz próprio e definido:

nao provém de considerações relativas ao caráter anárquico do
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capitalismo e de seu modo de operar; tampouco resulta de consi-

derações sobre a tendência do capitalismo a gerar oscilações
conjunturais do nível de atividade econõmica. Surge, antes, da

apreciação das condições estruturais específicas da periferia ,

que limitam sua capacidade de crescimento quando esse tipo de

economia se vê entregue ao curso espontâneo das forças do merca

do.

A necessidade da condução deliberada do processo de

industrialização substitutiva por meio da planificação consti -

tui uma idéia-força, na qual se coloca grande ênfase nos primei

ros documentos da CEPAL, já que tal condução é considerada um

requisito indispensável para o desenvolvimento das economias p~

riféricas.
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CAPíTULO IV

A POLíTICA E ESTRUTURA DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS

Nos propomos na parte IIAIIdeste capítulo a uma passa

gem no processo de Importações Brasileiras, com dados, análises

e conclusões no período de 1946 a 1976. A abordagem reflexiva,

baseada em Doellingerl, foi estruturada nos seguintes pontos

A.l) uma retrospectiva histórica quanto a flexibilidade da polí

tica de câmbio de 68 a a 73, e no período de 74/75 os aspectos

da crise econômica regida pela crise internacional a conseguir

níveis de desequilíbrio no balanço de pagamentos; A.2) período

de 1946/53, com os saldos conseguidos pelos países em função do

período-guerra; A.3) período de 1953/57, principalmente o enfo

que na Instrução 70 - Sumoc - Outubro de 1953, que viria a re

formar o sistema cambial brasileiro; A.4) período de 1957/61

com enfoque na reforma das tarifas aduaneiras de agosto de

1957; A.5) período de 1961/4 com a extinção parcial do sistema

de licitação de divisas por pressões do FMI; A.6) período de

1964/6, referendado na Instrução nº 263 em Fevereiro de 1964

com a promoçao da transferência das operaçoes cambiais para o

mercado livre, exceçao feitas às importações; e A. 7) algumas
conclusões abrangentes de todos o período analisado.

"O capítulo tem sua sequência destacado em períodos
como o fora até agora, sendo: A.8) a política cambial no perío

do de 1974/76 discorrendo a 'administração da política cambial

afetada por uma conjunção de fatores internos e externos aumen

tando a sua eficácia.

Na segunda parte (parte B), discorremos sobre a Es

trutura e evolução das Importações no período de 1968/75, com
(1) DOELLINGER, Carlos Von et a1ii. Política e estrutura das importações bra
sileiras, Rio de Janeiro, IPEA/INPES, 1977.
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B.l) os aspectos gerais, no chamado milagre econômico ocorrido

em 1968; B.2) o crescimento real da importação, com tabelas e

quadros que mostraram os índices de crescimento das importaçôes

totais, em base em 1967, e B.3) as considerações finais sobre
este período.

Na parte C procuramos concluir o capítulo, ~emitindo

algumas conclusões e perspectivas com sugestões de política eco
nômica.
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PARTE A

A.l Retrospectiva Histórica:

No período 1974/75, durante o qual algumas restri
çoes as importações começaram a aparecer, a crise econômica de
sencadeada pela crise econômica internacional principalmente
ao se superporem a algumas dificuldades internas, implicaram ní
veis inéditos de desequilíbrio no balanço de pagamentos.

A.2 Período 1946/1953:

Os anos de guerra haviam proporcionado ao País um
saldo significativo no balanço de pagamentos, conseqüência das
dificuldades de importar e da maior procura de produtos primá
rios. Estes fatores teriam sido responsáveis pela melhoria nos
termos de comércio e pelas reservas acumuladas em ouro e câmbio
estrangeiro no correr daqueles anos. Com isto, no início de
1946 o Governo resolveu alterar as diretrizes de política cam
bial, que vigoravam até então, no sentido de urnamaior liberali
zaçao das operaçoes.

Para melhor introduzirmos as modificações menciona

das e importante caracterizar o sistema vigente na época. Em
1939, através do Decreto-Lei nº 1.201, estabelecera-se o regime
de três mercados de câmbio: oficial, livre-especial e livre. O
primeiro e o segundo operavam através do repasse ao Banco do
Brasil de 30% das cambiais referentes a alguns produtos mais
significativos da pauta de exportações e tinham, respectivamen-
te, as finalidades de atender aos encargos dos serviços gover

namentais (dívida externa e atrasados comerciais) e dos movimen
tos de capital(remessa de lucros, patentes, royalties, etc). As
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demais operaçoes eram feitas livremente com os 70% restantes

além de 100% das cambiais provenientes das exportações de produ

tos de menor importância.

Este regime de três mercados desapareceria com as

disposições do Decreto-Lei nº 9.025, de 27 de fevereiro de 1946.

Ficava extinto o mercado livre-especial, enquanto a cota do mer

cado oficial era reduzida até a extinção. Entre outras medidas,

o decreto-lei ainda extinguiria a taxa que incidia sobre transa

ções cambiais relacionadas às importações de mercadorias. Estas

mudanças de curso marcaram o início do período de liberdade cam

bial que vinha de encontro às necessidades de importar, condi

cionadas às dificuldades do período da guerra~ e deveriam, em

paralelo, reduzir as pressões inflacionárias atribuídas ao ba

lanço de pagamentos superavitário. Com estas medidas e com uma

taxa de câmbio supervalorizada, fixada em Cr$ (antigos) 18,70

por dólar (nível aproximado de 1939), o Governo pretendia alcan

çar resultados positivos quanto ao controle interno dos preços,

bem como ampliar as possibilidades de importação de máquinas e

material de transporte.

Aconteceu, porém, que as importações cresceram em

rítmo bem mais acelerado que as exportações, em vista da ausên-

cia de restrições e do consumo reprimido durante a guerra. Por

outro lado, os países envolvidos na guerra começavam a recompor

alguns setores de suas economias, o que diminuiria gradativamen

te a demanda de produtos brasileiros no mercado internacional.

Além disto, o sistema enfrentou outros fatores adversos, como

as baixas tarifas vigorando desde 1935, e a saída de capitais ,

não só em 1946 como posteriormente. Acresce ainda o fato de que

muitos países europeus, com os quais o Brasil acumulara reser

vas, estavam com suas moedas inversíveis, o que não permitia a
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multilateralização do comércio. Assim, como podemos ver na Tabe

la IV .1, as importações viriam a se concentrar básicamente na

área do dólar, o que levou a um déficit nas transações com esta

moeda logo aos primeiros meses de 1947, sem que fossem adquiri-

dos em maiores proporções produtos essenciais à industrializa

çao.

TABELA IV.1

VALOR DAS IMPORTAÇÕES POR PRINCIPAIS PAíSES E CONTINENTES
(1946 a 1952)

(Valor: Cr$ 1.000.000)

Fonte: Doellinger, pago 14

Em vista da situação, as autoridades institucionali-

zam um controle no sentido de evitar- o esgotamento das divisas.

Com a Instrução nQ 25, da SUMOC, a 3 de junho de 1947 é criado

o "controle por cooperação", que assinala um segundo momento na

política cambial deste período. Ficava estabelecido a partir

daí o regime de prioridades no fornecimento de divisas para im

portação, e impunha-se novamente a obrigatoriedade do repasse

de 30% do cãmbio adquirido pelos bancos autorizados ao Banco do
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Conforme disposto na Instrução, as disponibilidades

deveriam obedecer aos seguintes critérios:

a) Em primeiro lugar, antigos essenciais e de inte

resse nacional segundo avaliação feita pela Carteira de Expo~

tação e Importação do Banco do Brasil (CEXIM);

b) Em seguida, colocavam-se, em ordem de prioridade:

alties, juros;

ba - remessa de lucro e retornos de capital, roy

bb - despesas de manutenção e viagem;

bc - mercadorias não incluídas no critério de es

sencialidade

bd - auxílios, donativos e outras remessas.

TABELA IV.2

VALOR DAS IMPORTAÇÕES POR PRINCIPAIS PRODUTOS - PERíODO DE MER

CADO LIVRE: 1946/47

Produtos 1946{47

( Valor: Cr$ 1.000.000)

%
do Total

1.697 9,5Automóveis e seus Acessórios
Máquinas, Aparelhos Elétrieos c Artigos Eletro-

técnicos
Farinha de Trigo
Trigo em Grão
Gasolina
Carvão em Pedra
Papel e Artigos de Papel
Vagões para Estrada de Ferro e Acessórios
61cos Combuatfveis
Frutas de Mesa
Bebidas
Trilhos, Cremalheiras e Acessórios
Cimento
Celulose para Fabricação de Papel
Produtos Farmacêuticos
"Outros Produtos"

Total

1.124
948
693
461
461
376
25!)
:H4
287
257
176
11)5
253
212

10.166
17.909

Fonte: Doellinger, pago 15.

6,3
5,3
3,9
2,6
2,6
2,1
1,4
1,!l
1,6
1,4
1,0
1,1
1,4
1,2

56,7
100,0
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Esta seqüência de importãncia dizia respeito nao so
as disponibilidades mantidas pelos bancos como as coberturas
realizadas pelo Banco do Brasil depois de satisfeitos os compr~
missos governamentais.

Tais medidas nao foram de maior efetividade,pois con
tavam em essência com duas falhas.A primeira delas e que exi
giam dos órgãos do'Banco do Brasil - a Carteira de Exportação e
Importação (CEXIM) e a Fiscalização Bancária (FIBAN) - um con
trole bastante rígido junto aos bancos comerciais no sentido da
observãncia dos regulamentos, tarefa esta que implicaria óbvias
dificuldades administrativas e políticas. As verificações pre
vistas deveriam ser feitas in loco, pressupondo uma cooperaçao
que os bancos poderiam ou não oferecer. Somava-se ainda o fato
de que as importações podiam entrar livremente no País desde
que os exportadores estivessem dispostos a esperar pelo pagame~
to, ou seja, não existia um controle de tempo para as operaçoes
comerciais. Na realidade, as importações continuavam livres,vi~
to que as restrições não guardavam referência a nenhuma moeda
específica, ao mesmo tempo que nenhum controle quantitativo fo
ra elaborado. Ao término de 1947, os déficits haviam diminuído
muito pouco em relação ao início do ano, e as reservas utilizá
veis não apresentavam perspectivas otimistas, visto que os fun
dos em libras francos e outras moedas permaneciam "bloqueados".

O ano de 1948 marcaria o início de um controle cam
bial mais severo. Já no início do ano a SUMOC elevava para 75%
a cota de repasse obrigatório ao Banco do Brasil (Instrução nQ
26), numa medida que antecedeu o primeiro controle quantitati-
vo efetivamente realizado, instituído pela Lei nQ 262, de 23 de
fevereiro de 1948. Estabelecia-se o regime de licença prévia,ao
qual ficavam subordinadas todas as importações (e exportações )
do País, salvo as isenções previstas por lei. Este controle se
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ria exercido pela CEXIM, responsável pela concessao das licen

ças e pela observância de prioridades na emissâo das mesmas.

Tais medidas objetivavam, em essência, a redução das importa

çoes de produtos não essenciais, bem como assegurar um melhor

aproveitamento dos recursos disponíveis no estrangeiro. A Lei

nº 262 explicitava ainda uma outra preocupaçao: a de verificar

a paridade entre os preços obtidos nos principais mercados ex

ternos e internos, o que denotava mais uma tentativa de sele

cionar a entrada de mercadorias.

Feitos os pedidos de licença, procedia-se à avalia-

çao da essencialidade do produto e da conveniência de importá-

lo, segundo critérios que consideravam a produção nacional e

xistente, quantidade, qualidade e preços. As importações das

firmas deveriam se limitar a 25% do capital realizado no tri

mestre ou à média trimestral das importações nos três anos an

teriores. As·concessões para a área de moeda forte eram exami

nadas para verificar a possibilidade de se encontrar os mesmos

artigos nas áreas de moeda fraca. Ficavam, desta forma, as li

cenças reunidas em três categorias:

a) de absoluta essencialidade;

b) de relativa essencialidade; e

c) de imediata ou eventual conveniência.

Com isto a SUMOC destinaria as disponibilidades de

câmbio a serem aplicadas pelos bancos da seguinte maneira: 75%

para as importações isentas de licença e aquelas na categoria

(a), 20% para a categoria (b) e 5% para a categoria (c).

O regime de prioridades a ser obedecido era o mesmo

indicado pela Instruçâo nº 25, da SUMOC,l completada pelos avi

sos expedidos pela CEXIM antes e depois da Lei nº 261. Excluí-

(1) Ver pp. anteriores.
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dos desta relação, ou seja, isentos da licença prévia,estariam

os seguintes itens:

a) cimento;

b) produtos farmacêuticos;

c) produtos alimentícios de "primeira necessidade";

d) produtos adquiridos pelo Governo;

e) amostras comerciais de pequeno valor;

f) artigos para uso das missões diplomáticas; e

g) importações destinadas à Exposição Internacional
de Indústria e Comércio.

Esta séria de alterações na orientação da política

cambial trazia, em potencial, o conteúdo necessário para elimi

nar as falhas do período anterior. Não só as autoridades disp~

nham de maior número de instrumentos de controle, corno também

deixara de ser possível ao importador comprar a mercadoria p~

ra aguardar "no porto" a obtenção do câmbio.

o novo sistema reve vantagens s.ubstanciais, embora

nao se tivessem feito sentir de imediato em função das obriga-

ções pendentes. Ao final do ano de 1948, contudo,a situação já

se mostrava mais favorável; o balanço de pagamentos permanecia

em déficit mas a balança comercial melhorara sensivelmente (Ta

belaIV.3). A diferença residia básicamente no montante de atra

sados comerciais, nos dispêndios com fretes e seguros e nas

remessas decorrentes de investimentos estrangeiros. Ao mesmo

tempo, a balança comercial foi favorecida não só pela queda

nas importações corno por um aumento nas exportações, principal

mente as de café para os Estados Unidos. As perspectivas para

as exportações de outros produtos ficaram limitadas por dois

fatores: os subsídios e pretenções dados por alguns países às

suas indústrias e a diminuição dos preços dos produtos ,primá

rios, já prejudicados pela estabilidade da taxa de câmbio e pe
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lo aumento nos custos .

TABELA IV.3

RESUMO DO BALANÇO DE PAGAMENTOS

(US $ Milhões)

Discriminação
Períodos

1947 UI48/50 1951/52

alança Comercial 130 285 -109
~rviços --257. -262 -403
lercndorias e Serviços -127 23 -512
ransCerências Unilaterais - 24 - 4 - 2
nnsações Correntes -]51 ]9 -;;14
.pitais 12 - G1 J2
TI)!! f! Omíseões - 43 2fJ 49

Sllldo -182 15 -453

Fonte: Doellinger, pago 18

Se, de maneira geral, a licença prévia levou a um

controle mais eficaz, ou outro prisma suscitou dificuldades

que so seriam percebidas mais tarde. Com a severidade na sele

çao de importações e com os obstáculos à obtenção de câmbio

dois mercados paralelos acabaram se formando. Um com as caracte

rísticas de mercado negro, onde as taxas eram cotadas livremen-

te, e outro constituído dentro dos próprios canais bancários. O

primeiro operava com o câmbio obtido junto às agências de via

gem, hotéis, lojas e através dos exportadores, que acumulavam

saldos no exterior, advindos do sub faturamento das vendas. O se

gundo mercado funcionava principalmente nos centros importado

res onde a cota de câmbio destinada as licenças concedidas era

insuficiente. Os 25% não repassados ao Banco do Brasil permi

tiam aos bancos autorizados liberar com maior ou menor rapidez
o câmbio adquirido (cobrando, evidentemente, um "prêmio" pela
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liberação imediata).

Estes dois "apindices" ao regime de licença pr~via

foram responsáveis por urna perda bastante significativa na efi

cácia dos controles adotados o que motivou a inclusão de novas

providincias, visto que os d~ficits de 1948 ainda indicavam

tendincia crescente.

A existincia dos dois mercados paralelos já se ha

via tornado patente, corno denosta a Instrução nº 28, da SUMOC,

que ec í.ou um fundo único de câmbio, centralizado na CEXIM, a

quem caberia a tarefa de distribuir pelo País as disponibilida

des em moeda estrangeira. As cotas retidas pelos bancos obede

ceriam as listas cronológicas de pedidos e de prioridades, sen

do que, em caso de não utilização do câmbio no prazo de 48 ho

ras, este seria entregue ao órgão competente: o Banco do Bra

silo Isto visava fundamentalmente à eliminação do mercado par~

lelu do sistema bancário, o que acabou por lograr o efeito de

sejado. Por essa ~poca tamb~m foi suspensa a venda de divisas

para despesas de viagens, manutenção e donativos, o que, no en

tanto, deve ter incentivado o mercado negro junto as agincias

de viagens e hot~is.

Estas alterações foram seguidas por urna medida que

seria a mais significativa tomada nesse ano: a instituição de

um orçamento de câmbio. Tal programação passaria a processar-

se, a partir de julho de 1949, at~ fins de 1950, embora nenhu

ma lei oficializasse sua obrigatoriedade. Na realidade as úni

cas alusões, implícitas, feitas a orçamentos de câmbio encon

tram-se na Lei nº 842, de 4 de outubro de 1949, que renovava

por mais de dois anos o regi.me de licença pr~via e introduzia

algumas mOdificações.2

(2) Passaram a ser prioritários os seguintes itens:, cf. Doellinger, p.20.
a) combustíveis e lubrificantes;
b) gêneros alimentícios de primeira necessidade;
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Os orçamentos possibilitariam uma redução nos atra
sados, comerciais, bem como uma utilização mais adequada das re

servas. De modo geral, abrangiam apenas certas moedas, como o

franco suiço, o dólar, a coroa sueca e posteriormente a libra.

O exame das disponibilidades de câmbio poderia fornecer as au

toridades melhores condições para estabilizar a balança comer

cial através de um direcionamento das importações. Isto so se

ria viável, porém, na medida em que as exportações proporcio

nassem a receita esperada.

o suporte a tais propósitos acabou por garantir- se

nas exportações de café, cuja procura aumentara consideravel

desde o ano anterior, sendo este produto no ano de 1949 o

maior responsável pelo câmbio adquirido no País. No tocante

aos demais excedentes exportáveis, a situaçâo configurava -se

pouco alentadora, dado que a procura interna aumentara, além

dos efeitos preço e competitividade provocados pela desvalori

zação de várias moedas européias.

As dificuldades de exportações desses outros produ-

tos, aliadas aos aumentos de custo, à estabilidade da taxa cam

bial e a estas últimas restrições impostas com o orçamento de

divisas, propiciaram o que se chamou de operaçoes vinculadas ,

c) cimento e produtos necessários à execução de obras e serviços públicos;
d) aparelhos científicos e hospitalares;
e) matérias-primas, máquinas e equipamentos para indústria nacional;
f) material ferroviário e chassis de veículos para carga e transportes cole

tivos, respectivos pertences e sobressalentes;
g) papel e todo material, inclusive máquinas, destinado à impressão de li

vros;
h) papel destinado à impressão de jornais, revistas e todo o material corre

lacionado a estes trabalhos gráficos;
i) material específico de reposição e consumo para cinema e rádio; e
j) aparelhos, complementos e acessórios destinados a realizar a prevenção'

contra acidentes do trabalho.
Alterava-se também a lista de isenções que se encontra,

maiores detalhes, no texto da Lei nQ 842, de 4 de Outubro de 1.949.
para



193

ou acordo de compensaçao. Estas operaçoes começaram por volta

do início do segundo, semestre de 1949 e consistiam, ao mesmo

tempo, num incentivo as exportações (através de uma desvalori

zação implícita da taxa de cãmbio) e numa maneira de os impor

tadores obterem as licenças sem passar pelo processo convencio

nal de concessão e espera. As primeiras propostas apresentadas

à CEXIM consistiam num "acordo", no qual o importador pleitea

va a licença pretendida, com valor e moeda estipulados, e pa

ra a qual ele se comprometia a conseguir um exportador que for

necesse o respectivo câmbio. Estas transações eram feitas à ta

xa oficial, porém acrescida de uma quantia paga pelo importa

dor para que esse se dispusesse a vender "compensatoriamente"o

seu produto no exterior. Com este "pr~mio" o importador contro

lava a barreiras do licenciamento e adquiria as divisas neces-

sárias as suas transações.

Esta prática veio a evoluir no sentido de abranger

uma gama maior de produtos, principalmente aqueles mais tarde

denominado "produtos gravosos". As operações passaram a se rea

lizar em larga escala,3 o que permitiu, face a consequente per

da de controle, a entrada no País de uma série de produtos nao

prioritários. Isto levou o Governo a suspender as operaçoes no

começo do ano de 1951, ainda que jamais tenha sido efetivamen-

te legalizados.

Pode-se dizer que as operaçoes vinculadas constituí

ram uma primeira tentativa frustada de adequação da taxa de

câmbio ao seu efetivo "valor de mercado". Posteriormente, em

1953, o Governo institucionalizaria um sistema mais complexo.

o convívio do mecanismo de licença prêvia sob orça

mento de câmbio com as operações vinculadas marcou os últimos

(3) Em 1950, as operações vinculadas eram responsáveis por 20% do movimento
cambial de mercadorias (boletim da SUMOC, dezembro de 1955).
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meses de 1949 até o final de 1950, quando ~ política
experimentaria um novo curso.

Das medidas adotadas em 1949, observa-se que resul-

cambial

tou urnadistribuição mais equitativa na utilização de divisas,
com urnaconcentração bem menor na área de moeda conversível e
o consequente aproveitamento dos saldos com outros países,tais
cornoArgentina, Bélgica e Inglaterra. O déficit no balanço de
pagamentos persistiria ainda em função de urna série de fatores:
os atrasados comerciais, o déficit na conta de Serviços e os
montantes destinados ao atendimento dos compromissos governa
mentais. As melhorias trazidas pelo orçamento do câmbio se es
tenderam durante o ano de 1950, principalmente em virtude da
liquidação de grande parte dos atrasados comerciais e dos acor
dos firmados com países europeus para regularizar o intercâm
bio com o Brasil. Assim, a intensificação do comércio com es
sas areas aliviou a pressão sobre as transações com a area de
moeda conversível, o que concorreria para o saldo positivo no
balanço de pagamentos ao término daquele ano.

Os anos de 1951 e 1952, contudo, iriam alterar brus
camente a posição superavitária do balanço, por motivos que
sao analisados a seguir.

A Guerra da Coréia provocou uma apreensao muito
grande de nos círculos governamentais, refletida de imediato
na política econômica. O receio de um período de escasses, tal
como ocorrera na 11 Guerra, induzia a uma mudança de diretri
zes, e ao final de 1950 a CEXIM elaborou um projeto de estoca-
gem de materiais essenciais (produtos manufaturados). Isto im
plicou obviamente o relaxamento dos critérios de orçamento e
licença, para que as importações dos bens pretendidos tivessem

maior facilidade de entrada, principalmente em vista da escas-
sez interna de estoques na época. As cotas e procedências pas
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saram a ser temporariamente ignoradas, o que vinha ao encontro

bio.4
dos desejos dos importadores já "subsidiados" pela taxa de cam

Para satisfazer a tais contingências, lançou mao o

sao no sentido da formação de atrasados comerciais.

Governo nao so das disponibilidades existentes como deu conces

Desse modo, o balanço de pagamentos fechou em

déficit, ainda que com a balança comercial positiva, graças a

maior procura dos excedentes exportáveis. A conta Serviços foi,

assim, a responsável pelo montante do déficit, que se consti

tuiu, em sua maior parte, dos fretes pagos na compra e venda

de mercadorias, principalmente com a area de moedas conversí -

veis.
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(4) Por essa época, a taxa cambial, em termos reais, já havia se reduzido
em mais de 50%, tomando-se por base o ano de 19~6. Esse o sentido do sub
sídio às importações, em Doellinger p. 22.
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Se em 1951 a situação mostrou-se desfavorável, em

1952 agravou-se consideravelmente. As exportações caíram bas

tante, até mesmo as mais estáveis, como algodão, cacau e teci-

dos (de algodão), agravando mais ainda o problema de cobertura

às importações, sob controle agora bem menos rígido. O resgate

dos atrasados comerciais, propiciados pelo esgotamento de re

servas, e o atendimento à dívida pública externa, voltados es

sencialmente para a área de moeda forte, levou à elaboração de

um orçamento de câmbio por volta de julho de 1952, o que nao

evitou as conseqüências assistidas ao final daquele ano a ba

lança comercial indicava sinal negativo e o balanço de pagamen

tos mais do que duplicava seu déficit em relação a 1951.

Tal situação induziu as autoridades a modificações

na política cambial, como indica a Lei nº 1807, de 7 de janei-

ro de 1935, que estabeleceu a opção de um "mercado livre". Em

bora prevendo taxas livres, esta nova instituição nada tinha

de similar ao mercado instituído em 1946, pois não só a conjun

tura era outra como as licenças prévias persistiam. Era, na

verdade, a fixação de uma cotação mais elevada (em cerca de

100%), numa primeira tentativa de criação de taxas múltiplas.

A Lei nQ 1807 colocava sob a taxa oficial as seguin
tes operaçoes:

i) exportações, importações, fretes, seguros e co
missões;

ii) serviços governamentais;

iii)

iv)

empréstimos; e

remessas de rendimentos dos investimentos con
siderados de interesse nacional.

Excluídas desta relação, isto é, operando no merca-

do de "taxas livres", estariam as exportações de produtos re



197

presentando menos de 4% do valor médio das exportações no triê

nio anterior, assim como alguns outros produtos importados e

o restante das operações financeiras. A liberação das transa-

ções deveria seguir o mesmo mecanismo de licença, estando tam

bém programados orçamentos de câmbio que indicassem à CEXIM

dentro de que limites as licenças seriam emitidas e quais as

isenções que seriam atendidas primeiro.

o sistema parecia ter vários objetivos simultâneos,

embora dois fossem imediatos; incentivar "novas" exportações e

estimular a entrada de capitais estrangeiros. Além disso, as

taxas altas do mercado livre catalizariam as operações do cam

bio negro e as importações não prioritárias, numa atuação que

permitisse às autoridades a apropriação de lucros de escassez

antes auferidos pelos importadores. Nota-se, ainda, uma parti-

cipação bem mais ativa da SUMOC, devendo-se este fato às acusa

çoes de corrupçao na imprensa da epoca, que há muito tempo vi

nham sendo feitas à Carteira de Exportação e Importação, em fa

ce das "negociações" das licenças de importação.

No decurso de sua vigência, esse sistema experimen-

taria várias alterações, orientadas por várias instruções da

SUMOC,5 denotando esforços no sentido de estabilizar a taxa li

vre.·O montante de exportações canalizado para o mercado livre

aumentaria, enquanto o de importações aí negociado era recolo

cado sob controle no mercado oficial. A liberação para negocia

ção do café, algodão e cacau no mercado de taxas livres teria

efeitos favoráveis, o que já em setembro de 1953 se fazia sen

tir na balança comercial, e, embora as transações correntes co

mo um todo apresentassem sinal negativo~ as operações de cam

bio em geral mostravam saldo positivo.

(5) Instruções n2s. 47,48,49,53,58,59,64 e 69, contidas em SUMOC; citada por
Doellinger.
(6) Devido principalmente aos itens"viagens internacionais" e "rendas de in
vestimentos".
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Em outubro teria fim o curto período deste sistema

que, ainda baseado no controle quantitativo, sofria uma série

de pressões, agora já pela imprensa, que acusava o processo de

licenciamento de intrinsecamente ineficiente e corrupto. Após

a Instrução nº 70, da SUMOC, seriam transferidos os atributos

da extinta CEXIM a Carteira do Comércio Exterior (CACEX)7, agen

te de um período de novas proposições.

A.3 Período 1953/1957:

A Instrução 70, da SUMOC, de outubro de 1953, refor

maria novamente o sistema cambial brasileiro, dando fim ao con

trole direto via restrições quantitativas e estabelecendo um

sistema de taxas múltiplas de cãmbio.O esquema anterior parecia

não mais atender aos objetivos de política econõmica,devido não

so a sua inflexibilidade diante das flutuações de curto prazo,

bem como pelo controvertido processo de licenciamento e distri-

buição do câmbio.
No que tange à política cambial de importação, mais

particularmente, a principal modificação foi a instituição dos

"Leilões de Câmbio". Tratava-se, na verdade, da negociação de

"promessas de venda de câmbio" (PVC), resgatadas em pregão pu

blico nas bolsas de valores e que davam ao importador o direito

à aquisição do câmbio no valor e moeda estipulados nos certifi-

cados. Instaurou-se, desta maneira, um sistema de ágios que per

mitiu, efetivamente, as desvalorizações cambiais já há

tempo necessárias e o controle seletivo das o~erações

muito

comer-

ciais, que se faria agora através dos mercados. As exportações,

por sua vez, sofreriam também algumas modificações. As cambiais

eram agora vendidas à taxa oficial, com o acréscimo de bonifica

(7) Lei nQ 2.145, cf. Doe11inger, p.25.



199

ções,inicialmente fixadas em Cr$ 5,00 por dólar(ou equivalente

em outras moedas) para o café e Cr$ 10,00 para os demais produ

tos, mas que seriam alternadas durante a vigência do sistema.

Assim, o antigo processo de licenciamento passou a

ter um simples caráter formal, ao invés de restritivo. A "PVC"

era adquirida em leilão, sendo os lances imediatamente pagos

ao Banco do Brasil. De posse do recibo de recolhimento,era fei

to o pedido de licença8 que, uma vez concedida, completava o

último requisito para a compra do câmbio no devido valor. Os

leilões em cada moeda eram realizados semanalmente para as cin

co categorias de produtos (ver discriminação a seguir, intitu

lada "Categorias dos Leilões") dispostos segundo critérios de

essencialidade, que correspondiam aos objetivos da industriali

zação.9 As "PVC" seriam vendidas a principio em três valores;

1,5 e 10 mil dólares (ou equivalente em outras moedas), sendo

este último o limite máximo de aquisiçâo permitido a cada im

portador (posteriormente dilatado para 50 mil). Os ágios reco

lhidos em tais pregões se destinavam em primeiro lugar, às bo

nificações pagas aos exportadores. Efetuados tais pagamentos ,

o restante seria canalizado para o setor agricola, onde seriam

aplicados na compra e financiamento de implementos necessários

a modernização e ao aumento de produtividade.
O novo sistema isentava da obtenção de "PVC" varios

tipos de máquinas e equipamentos industriais, papel e material

de imprensa, livros e objetos destinados a instituições educa

tivas. Estes itens estariam sujeitos somente a uma sobretaxa

equivalente ao custo do câmbio, avaliado pelos ágios médios de

um periodo anterior, a serem somados à taxa oficial. Nas mes

(8) Licença esta que passava a ter caráte.r intransferível, tentando
as falhas do período anterior; em Doellinger p.26.
(9) Após alguns meses de funcionamento, o Governo estabeleceu lances
mos no sentido de evitar "acordos" entre os compradores, citado
Doellinger, p.26.

evitar

r •m~n~
em
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mas condições, ou seja, também sujeitos a esta sobretaxa, es

tariam as remessas de juros, lucros e dividendos, desde que

obedecidos os limites e condições previstos por lei.

CATEGORIAS DE LEILOES

Categoria I

alguns produtos alimentícios

material médico

plantas medicinais

remédios

produtos farmacêuticos

produtos químicos (ligados a indústria farmacêutica)

petróleo em bruto, carvão

querosene

óleo refinado

gasolina paraaviã6

equipamento para prospecçao do petróleo e outros minerais

fertilizantes

máquinas agrícolas

arame farpado

equipamentos para hidrelétricas

equipamento para aviação

Categoria 11

produtos químicos

minerais

metasi (ferro, cobre, aço, etc)

gasolina

borracha sintética

máquinas vinculadas a utilização do carvao

material elétrico
IDL • ECI'E
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peças ferroviárias de reposição

peças para equipamento na construção rodoviária

material médico

Categoria 111

couros

metais (outros itens nao incluídos em 11)

lã

outros produtos químicos

aparelhos de comunicação

ferramentas

material elétrico de uso industrial

borracha

fornos para uso industrial

luaquinaria para a indústria têxtil e diversas outras areas do

setor industrial

veículos

locomotivas

chassis

papel (artigos nao isentos)

aviões, navios, barcos

autopeças

motores e geradores

Categoria IV

frutas

produtos alimentícios (castanhas, nozes, etc)

outros produtos químicos

maquinaria e artefatos ligados as indústrias de bebidas e ci

garros
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Categoria V

produtos não incluídos nas categorias anteriores

Fonte: Instrução nQ 70, da SUMOC,

OBSERVAÇÃO: Logo apos o início do funcionamento do sistema, as

categorias seriam, na verdade, ampliadas para sete, visto que

alguns produtos na Categoria I, corno fertilizantes,inseticidas

e máquinas agrícolas, passariam a ser licitados em leilões es

peciais, realizados em separado e com ágios mais favorecidos.

As operações de câmbio eram, de modo geral, autori-

zadas a todos aqueles registrados segundo as normas da Cartei

ra de Comércio Exterior, criada pela Lei nº 2.145, que além de

sua criação, ratificou as proposições da Instrução nº 70. A

CACEX teria a seu cargo a supervisão do funcionamento de boa

parte deste sistema. Através de seus representantes, em cada

capital ela deveria se incumbir não só do licenciamento corno

da fiscalização de preços, pesos, medidas e tipos declarados

nas operaçoes de exportação e importação.

De urna maneira geral, o resultado do novo sistema

foi positivo, embora o ano de 1954 pareça contrariar esta afir

mação. De início, ou seja, nos três meses finais de 1953, as

exportações sofreram um impulso significativo, fruto da maior

taxa efetiva, principalmente no que se refere ao café. As re

ceitas provenientes desta melhoria permitiriam a liquidação de

parcela razoável dos atrasados comerciais, bem corno aliviar as

pressoes até então feitas sobre as importações.

O ano de 1954 seria marcado, do lado das

çoes, por urna situação desfavorável para o principal

exporta

produto

da pauta: o café. Os preços assumiram- uma tendência ascendente

logo no início do ano, ocasionada pelas estimativas de urna pro

vável redução das safras em virtude das geadas que, no ano an
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terior, haviam atingido várias zonas produtivas.Como consequen

cia, o café exportado pelo Brasil se frontaria com retração

dos seus principais mercados consumidores. Desta forma, ao fi

nal do ano a receita cambial proveniente das exportações de ca

fé se situaria bem abaixo do nível alcançado em 1953.

Em relação às importações verificou-se um aumento

representativo de valor naqueles produtos que estavam isentos

das cinco categorias de leilão ou incluídos nas três princi-

pais, onde os ágios eram mais baixos (TabelaIV.5). Entre as

matérias-primas, merecem destaque a celulose para fabricação

de papel (isenta), petróleo e derivados (Categorias I e 11)

ferro, cobre e aço (Categoria 11). Nos itens referentes a ma

quinas e equipamentos, tiveram peso: instrumentos e máquinas a

grícolas (Categoria I), motores e geradores para utilização in

dustrial (Categoria 111), máquinas e aparelhos ligados à mine

raçao (Categoria I), equipamento para a indústria têxtil (Cate

goria 111) e vários outros itens sujeitos somente a sobretaxa

do custo do câmbio. A importação de produtos alimentícios teve

sua participação reduzida, enquanto os produtos farmacêuticos,

em sua maioria nas Categorias I e 11, aumentaram tanto em per

centagem como em valor, o que de maneira genérica é ilustrado

na Tabela 11.6.
O déficit no balanço de pagamentos ao final do ano

nao residiria, contudo, no saldo das transações comerciais,ape

sar da queda nas exportações do café. As maiores parcelas do

déficit advieram do movimento de capitais (remessas), dos ser

viços da dívida e dos atrasados comerciais, situação esta que

levaria as autoridades a empreender novas alterações no início

do ano seguinte.

Logo no início de 1955, as autoridades tomariam pro

vidências no sentido de estimular as exportações em geral. A

instrução nQ 112 viria a estender os benefícios de uma maior
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TABELA IV.5

TAXAS DE CÂMBIO EFETIVAS (MtDIAS ANUAIS) - 1953/57

(Cr$ Antigos p/US$ 1)

Categorias
GlobalPeríodos

I 11 111 IV v

1!};)3

Out./Dez. 31,19 37,82 43,97 48,S2 81,49 .40,82

1954 41,78 44,88 57,81 68,30 110,84 51,67

1955 63,80 66,00 82,42 86,32 171,65 73,37·

19M 73,76 81,29 103,15 115,56 222,36 88,09

1957

J:J.fI./Ago. 58,29 74.51 100,60 138,03 299,07 82,00

Fonte: Doellinger, pago 30.

bonificação a outros produtos além do café.10 Para isso seriam

estabelecidas quatro categorias de bens, entre os quais o café

figurava na Categoria I, o algodão na Categoria 11 e o cacau

na Categoria 111, variando as bonificações em sentido inverso

à relevãncia dos produtos na pauta, isto é, maiores "pr~mios"

para as mercadorias de menor peso.ll O aumento na taxa efetiva

pretendido com essas instrução denotava a preocupação com os

produtos de exportação que, sob a taxa fixa do período ante

rior, haviam perdido terreno no mercado internacional. Sendo

assim, ao final do ano os tr~s produtos mencionados acima se

riam responsáveis por 75% das divisas adquiridas, mantendo o

café seu papel preponderante.
No referente às importações, verificou-se uma queda

no valor em dólar das mesmas, tendo também a participação dos

diversos itens se alterando. De uma maneira geral, só cresce-

(10) Já com maiores bonificações desde a Instrução n2 109, da SUMOC, (Doe!
linger pg. 30).
(11) Estas bonificações tinham valores diferentes para mo~das
e inconversíveis, (Doe11inger pg. 32).

r •converSlvelS
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ram em valor as importações de combustíveis, fertilizantes e

inseticidas (todos na Categoria I), tendo diminuído o restante

das mat~rias-primas, embora esta "Classe" tenha sido a de

maior peso. As compras de máquinas e equipamentos assistiram ,

por sua vez, a urna redução tanto em valor corno em participação,

contribuindo para tal não só as mercadorias que .independiam

das "PVC", corno aquelas inclusas nas várias categorias, corno

foi o caso de instrumentos e máquinas agrícolas (Categoria I )

motores e geradores (Categoria III), chassis e outros acessóri

os (Categoria III). Da mesma forma se comportariam os demais

manufaturados que, no total das importações, tiveram tarnb~m

seu percentual diminuído, ao lado dos produtos farmacêuticos

em sua maioria nas duas primeiras categorias) e outras impor

tações menos essenciais.

TABELA IV. 6·

VALOR DAS IMPORTAÇCES POR CLASSES DE MERCADORIAS
(1953/56)

(US $ Milhões)

Produtos 1953 % 195-1 % 1955 cr 1956 C"
'0 .0

-._-
I Vin>:! 4.334 0,33· 3.977 0,24 3.876 0,30 2.448 U,~U

iS-l'rinl:Lb em Bruto c Propa-
361.373 27,40 469.096 28,72 401.031 30,69 422.351 :;.1,2;;

I Alilllt'lllfrios c Bobidns 284.147 21,55 247.819 15,17 247 A60 18,94 1!1l.931 is.ss
,~(~lIhllic().<;, Fnrrnncênticos
~(·lIw11tt~~ 85.118 6,4S 172.304 10,55 119.921 9,18 14·1.1'51 11,74
nria n Veículos 4<Y1.683 30,70 . 490.891 30,05 357.734 27,37 300.577 2·t,S.'í
lllrll~ (:<I·gundo a Matétia-
,) J.13.8G8 10,91 193.054 11,82 140.218 10,73 131.300 10,64
lllrn:< Diversns 'Xl.CXJ7 2,05 41.644 2,55 32.256 2,47 ~'!).81O 2,·1:!
ItoC't!a. x, Transportes Espc-

7.837 0,59 . 14.764 0,90 4.330 0,33 4.610 0,37

~I 1.318,667 100,00 1.633.539 100,00 1.306.835 100,00 1. ZJ3 .SS·l JOO.on

Fonte: Doellinger, pago 31.
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Os saldos do balanço de pagamentos ao final do ano

ilustram um equilíbrio e uma tendência seguida também durante

o ano de 1956, conforme assinala a TabelaIV.7. O valor total

das importações sofreria um decréscimo substancial, o que ca

racterizaria a posição favorável da balança comercial nesses

dois anos. Neste contexto, a participação das matérias- primas

acentuaria sua prevalência, em detrimento principalmente de

bens de consumo final e veículos e máquinas, em menor propor

çao, dados os montantes importados nos anos anteriores. Tal si

tuação ilustra a preocupação com a provisão de insumos essen

ciais àquela fase do processo de industrialização.

TABELA IV. 7

RESUMO DO BALANÇO DE PAGAMENTOS

(1953/57)

(US $ Milhões)

Contas 1953 1954 1955 1956 1957

lalança Comercial 424 148 320 437 107
IerviÇ08 -3.')5 -338 -308 -369 -358
>-iercadoria.,e Serviços 69 -190 12 68 -251
rrnnsCcrênciasUnilaterais - 14 - 5 - 10 -11 - 13
rransaçôes Corren tes ss -195 2 57 -264
~apitais 59 -18 3 151 255
~rros e Comissões - 98 10 12 - 14 -171

Superavit ou DeJicit 16 -203 17 194 -180

Fonte: Doellinger, pago 33.

O ano de 1957 marcaria uma mudança de característi-

cas na composição da pauta de importações. As matérias-primas,

que vinham acentuando sua preponderância nos dois anos prec~
dentes, voltaram a ter sua pa~ticipação reduzida nesse ano. Por

outro lado, com a elevação dos investimentos industriais ( pri

meiro ano de vigência do Plano de Metas do Governo Juscelino),
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as importações de máquinas e veículos se expandiriam nao so em
valor como também em participação dos gêneros alimentícios e
produtos farmacêuticos contra um pequeno aumento no percentual
dos manufaturados.

Concomitantemente a estas alterações, notou-se tam
bém uma queda na taxa de cãmbio (nominal), média das cinco ca
tegorias, reflexo da expansão na oferta de divisas. Tendo em
vista a queda ocorrida no valor das exportações, notadamente
de café e algodão, essa redução ocorrida em 1957 explica-se pe
lo maior influxo de capitais estrange~ros, facilitado desde
1955 pela Instrução nº 113, da SUMOC. No ano de 1957 esses re
cursos atingiram suas miores sifras. A Instrução tornou possi
vel a importação, sem cobertura cambial, de máquinas e equipa
mentos industriais incluídos em projetos de investimentos pre
viamente aprovados e financiados com capitais externos de ris
co. Um total de 23% das referidas importações se fez em 1957
através da Instrução nº 113, contra 15% em 1956 e 8% em 1955.
Desta forma, a procura de cãmbio nas categorias de leilão. foi
sensivelmente aliviada até o final do funcionamento do sistema.

As diretrizes da Instrução nº 70 permaneceriam em
vigor até agosto, e foram reconhecidamente mais eficientes que
os controles diretos anteriormente adotados, visto que as ta
xas cambiais se aproximaram bem mais dos níveis reais de merca
do, ao mesmo tempo em que foi possível estabelecer uma melhor
seletividade das importações.

Contudo, a execução ainda completa e difícil dos
leilões de cãmbio constituía um fator adverso para seu adequa-
do funcionamento. A realização de leilões em várias cidades,si
multaneamente, exigia das autoridades uma observação cuidadosa,
tarefa esta que tendia a se complicar na medida em que o pro
cesso de substituição de importações impusesse uma alteração
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na composição de pauta, ampliando ou excluindo os produtos di~

tribuídos entre as categorias. Considerando que o protencioni~

mo à indústria nacional vinha se fazendo efetivamente através

do valor dos ágios nos diferentes grupos de produtos, a restri

çao às importações competitivas com a produção nacional deve
ria realizar-se através de modificações nas listas de produtos,

isto é, nas categorias de leilão, em função dos objetivos da

"proteção". Parecia claro então que as necessidades de um aper

feiçoamento no sistema tarifário haviam chegado a um ponto crí

tico. Com isso, a promulgação da lei das tarifas veio a signi

ficar instrumento importante para que se consubstanciassem no

sistema cambial somente suas "reais atribuições".

A.4 Período 1957/1961:

o sistema cambial assumiu novas funções a partir da

reforma das tarifas aduaneiras em agosto de 1957, dentro da po

lítica de comércio exterior. A instituição de tarifas mais

atuantes veio ao encontro das necessidades de proteger a indús
,

tria em expansão, tarefa esta desempenhada até então pelas cin

co categorias de leilão, praticamente responsáveis pela sele

ção das importações. Desta forma o processo de licitação de di

visas também se alteraria no sentido de atingir os objetivos

simultâneos de controlar o balanço de pagamentos e promover a

industrialização.

Conforme estabelecido na mesma Lei nº 3.244, os lei

lões se realizariam agora em duas categorias, denominadas "ge

ral" e "especial". A primeira reunia matérias-primas, equipa

mentos e bens de capital em geral e bens de consumo, cuja pro

dução interna fosse insuficiente para atender aos mercados. A

segunda, onde os ágios eram bem mais altos, se reservaria a
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bens de consumo supérfluo e outros artigos nao produzidos in

ternamente. Para esta categoria, as licitações eram específi

cas, para cada produto, assim como o seriam quando indispensá-

veis ao atendimento de convênios bilaterais de comércio.

Continuaram a vigorar, contudo, várias caracterís-

ticas do período anterior, tal como as importações realizadas

ao custo do câmbio (baseado no valor das bonificações pagas

aos exportadores). Este, por sua vez, não deveria situar-se em

níveis inferiores aos valores atingidos pela taxa de câmbio na

categoria geral. Tais itens eram:

- trigo;

- petróleo e derivados;

equipamentos e peças sem similar nacional destina

dos a produção de petróleo;

- fertilizantes, insetic~das e produtos empregados

em atividades agropecuárias;

- maquinaria destinada as ind6strias editoriais e

gráficas;

- papel de imprensa e outros tipos de papel utiliza

dos nas ind6strias acima mencionadas. 12

Por outro lado, as transações financeiras, que des

de a Lei nº 1.807 vinham se fazendo pelo mercado livre, assim

permaneceram, com exceçao de certos compromissos do Governo,pa

gamentos vinculados a atividades de prospecçao de petróleo, a

mortizações e juros de empréstimos, créditos e financiamentos

quando referentes a:

a) projetos em andamento antes da lei;

b) importação de equipamentos utilizados na produ

(12) Este item, inicialmente negociado à taxa de paridade, passaria a expe-
rimentar reajustes até que o câmbio de custo fosse atingido (de acordo com
a legislação), opinião em Doellinger, pág. 35.
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çao de petróleo ou na instalação de indústrias editoriais e

gráficas;

c) outras importações especialmente aprovadas pela

SUMOC.

Estas operaçoes se processariam ao câmbio de custo,

sendo ainda subordinadas a uma série de exigências formais.

No tocante as exportações foram mantidas as mesmas

diretrizes do período anterior, embora, em fins de 1958, algu

mas alterações tenham sido introduzidas nas quatro categorias

então existentes.

Outras pequenas mudanças foram feitas em função de

falhas anteriores, como foi o caso das licitações em moedas de

conversibilidade limitada. O ágio mínimo fixado passou a ser

baseado no custo médio total destas moedas, numa tentativa de

evitar que os lotes leiloados deixassem de ser resgatados, em

função de um ágio mínimo excessivamente alto.

Os anos cobertos por esse "novo" curso da política

cambial caracterizaram-se por constantes déficits no balanço

de pagamentos, situação que, à primeira vista, parecia decor

rer tanto da política cambial como do contexto internacional e

da própria política de capitais estrangeiros.

Acentuando a tendência já verificada em fins de

1957, as exportações caírem ainda mais no ano de 1958, notada

mente o café, algodão, minérios e pinho, cujos valores seriam

uma parte compensados pelas vendas de cacau, açúcar e carne bo

vina. Os baixos preços no mercado internacional constituíram o

primeiro obstáculo à exportação desses produtos, que por outro

lado assistiam a altas em seus custos de produção não acomp~

nhadas por ajustes concomitantes (aumento das bonificações) na

taxa de câmbio efetiva.13
(13) O aumento das bonificações na realidade era feito, mas com uma defasa-
gem de tempo e proporção que significava perdas e insegurança para os expoE
tadores.
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,,- .Como consequenc1a desse declínio nas vendas ao ex te

rior, o montante de divisas licitadas se reduziria, tendo as

taxas efetivas se elevado desde os primeiros meses do ano, em

ambas as categorias. De maneira reflexa, as importações também

diminuiriam bastante em relação a 1957, concentrando-se prin
cipalmente em "máquinas e veículos", onde os investimentos sem

TABELA IV.8

VALOR DAS IMPORTAÇOES POR CLASSES DE MERCADORIAS
(1957/1960)

Classes 1957 % 1958

(US $ Milhões

% 1959 % 1960 %

0,04 374 0,02 757 0,05Vivos 1.955 0,13 656

•.Primas em Bruto e Preps-
415.761 27,92 388.457

AlimenUci08 e Bebidas 191.264 12,84 163.099

I Qtúmioos, Farmacêuticos
elhantes 143.815 9,65 131.566

.riA c Veículos 521.-415 35,02 517.677

uras (segundo a Matéria-
I 170.265 11,43 117.337

uras Diversas 35.412 2,37 31.490

oeda, Transeções Especiaia 8.939 0,60 2.599

~ I.~8.826 100,0 1.352.881

Fonte: Doellinger, pago 37.

28,71 373.548 27,17 404.138

12,05 179.357 13,04 198.285

9,72 117.005 8,51 139.242

38,26 501.188 36,46 519.989

9,52

35,56

8,67 175.113 12,74 169.351

2,32 25.656 1,86 28.306

0,19 2.232 0,16 2.070

11,58

1,93

0,14

100,0 1.374.473 100,0 1.462.138 100,0

cobertura cambial (antiga Instrução nº 113) 14 representaram

uma parcela de 19,7%. Quanto às demais importações,destacam-se

o trigo, o papel de imprensa e petróleo e derivados que, jun-

tos, foram responsáveis por mais de 30% das importações desse

ano, valendo lembrar que esses produtos eram transacionados no

câmbio de custo, ou seja, a taxas privilegiadas. Ao final do

ano o balanço de pagamentos acusaria um déficit superior ao de

1957, num total em que as despesas de fretes e seguros repre

(14) Os dispositivos da Instrução nQ 113 foram consolidados no Decreto nQ
42.820, de 15 de dezembro de 1.957.



212

sentaram as maiores parcelas do déficit em Serviços, seguidas

pelas remessas de lucros, juros e dividendos. Assim, o déficit

em transações correntes e o pagamento de amortizações só se

riam em parte compensados pelos influxos sob a forma de inves-

timentos, empréstimos e financiamentos, tal como sugerem os da

dos da Tabela IV.9.

o ano de 1959 seria marcado por várias medidas no

sentido de promover as exportações e aliviar o déficit de

1958.

TABELA IV..9

RESUMO DO BALANÇO DE PAGAMENTOS
(1958/1960)

(US $ Milhoes)

Contas 1958 1959 1960

Balunça Comercial 65 72 -23
Serviços -309 -373 -459
Mercadorias e Serviços -244 -301 -482
Tranaíerêacias Unilaterais - 4 - 10 4

Transações Correntes -248 -311 -478
Capitais 184 182 58
Erros e Omissões -189 - 25 10

Supcracit ou Dejicit 2.'j? -154 -410- ..•

Fonte: Doellinger, pago 38.

Com a transferência para o mercado livre das transações refe

rentes ao açucar e algodão15 e do pagamento de fretes e segu

ros,16 o Governo procurou aumentar a receita cambial e dimi

nuir o déficit em Serviços. De grande importância, nesse ano ,

foi a recuperação no comércio de café, apesar dos preços inter

nacionais, o que não ocorreria com os demais produtos, que a

presentaram de modo geral uma queda em seus valores.

(15) Instrução nQ 180. SUMOC, Doe11inger, p. 39.
(16) Instrução nQ 181, idem
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Do lado das importações registrou-se uma redução

nas compras de combustíveis e lubrificantes, veículos e acesso

rios. Tal redução é explicada em parte pela maior produção in

terna, devendo ser assinalado que desde dezembro de 1958 lei

lões especiais vinham sendo realizados para a importação de

veículos, o que impunha uma taxa de câmbio efetiva menos dis

tanciada dos níveis reais. No caso de petróleo e derivados, va

le lembrar também que, mesmo tendo as compras se reduzido, ain

da representaram 19% das importações, realizadas ao câmbio de

custo, que nesse ano situou-se em torno de Cr$ 100 por dólar ,

-;,;?U seja, menos da metade da taxa efetiva na categoria geral (Ta

~~la IV~O). Paralelamente, as importações de trigo seriam res

~onsáveis tanto pela maior participação como pelo maior valor

observado nos "g~neros alimentícios", visto que somaram quase

10% do total das importações, também feitas no câmbio de custo.

TABELA IV.IO
TAXAS DE CÂMBIO EFETIVAS (MÉDIAS ANUAIS) -(1957/61)

(Cr$ Antigos p/US $ 1)

Períodos
Categorias

Mercado Livre
Geral Especial

]957 - set./dezembro 80,20 179,67
1958 149,35 300,36 129,371959 201,75 365,88 156,601960 222,79 527,37 189,73
1961 - jan./março 208,86 638,76

Fonte: Doellinger, pago 39

No que se refere as importações sem cobertura cam

bial, sob a forma de investimentos e financiamentos de equipa-

mentos, verificou-se que os montantes foram da ordem de 34%

das importações, dando seguimento à t.endênc í.a dos últimos anos.

O que vinha acontecendo então é que, fora o aspecto

do declínio nas exportações, as taxas nominais não acompanha

ram os níveis de preço, especialmente a dos produtos já subsi
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diádos pelo câmbio de custo. Desta forma, as importações come

çavam a se tornar mais atrativas, o que, aliado à elevação dos

custos para os exportadores, prejudicou sensivelmente a recei

ta cambial. Tal situação ficou evidenciada pelas próprias medi

das tomadas atrav~s das várias instruções da SUMOC, transferin

do ao mercado de taxa livre a venda das cambiais de exportação.

A Instrução nº 192 veio então, nos últimos dias de 1959, a co

locar no mercado de taxa livre a quase totalidade dos produtos

de exportação exceto alguns da lª e 2ª categorias, como: caf~,

cacau, mamona e óleo cru mineral e seus derivados.

E, 1960, o agravamento do desequilíbrio nas contas

com o exterior atingiu níveis críticos. A receita proveniente

do caf~ experimentou nova queda, configurando-se as exporta

ções neste ano como as mais b~ixas dos anos 50/60, não so pe

las dificuldades de competir internacionalmente como pelo au

mento do consumo interno de vários produtos de exportação.

As importações, por sua vez, aumentaram, com exce

çao dos itens referentes a mat~rias-primas que, de um modo ge

ral, sofreram redução. "Veículos e Máquinas" apresentaram maio

res valores importados, assim como as aquisições de trigo, pe

tróleo e derivados. Tal contexto seria ainda caracterizado por

"empr~stimos obrigatórios" feitos pelos importadores e exporta

dores ao Governo: os primeiros pagavam normalmente seus ágios,

mas so recebiam o câmbio seis meses depois; quanto aos exporta

dores, sómente "parte" do câmbi017 seria pago de imediato, sen

do o restante entregue sob forma de letras emitidas pelo Banco

do Brasil com prazo de seis meses e juros de 6% ao ano.

Parecem claras, então as dificuldades surgidas,prin'

cipalmente ao considerar-se o menor influxo de capitais nesse

ano e os compromissos financeiros imediatos. Recorreriam assim

(17) O pagamento seria na proporçao de um fixo de Cr$130,00 por dólar, cita
do por Doellinger, pág. 40.
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as autoridades a novos empréstimos privados e junto ao FMI,ope

rações de swap e elevação de obrigações a curto prazo. Face a

tudo isto, o sistema de licitação de divisas, tal como propos-

to em 1957, teria seu fim em março de 1961 com a Instrução nº

204, da SUMOC, marco de uma nova fase na política cambial do

País.

A.5. Período 1961/1964:

Por pressoes do FMI, em março de 61 o sistema de li

citações de divisas, tal como instituído em 57, seria pratica

mente extinto, dando lugar a uma progressiva inificação das ta

xas de câmbio, levada a termo através de diversas instruções

da SUMOC. Tais mudanças refletiram o irrealismo da política

cambial diante das taxas de inflação e a deterioração dos ter

mos de intercâmbio, bem como o esgotamento da capacidade de en

dividamento externo.

TABELA IV.11

RESUMO DO BALANÇO DE PAGAMENTOS
(1961/1963)

(US $ Milhões)

Contas 1961 1962 1963

.lança Comercial 113 -89 112
rviços -350 -339 -269
ercadoriaa e Serviços -237 ---428 -157
ansferênciaa Unilaterais 15 39 43
ansaçõe!l Correntes -222 -389 -114
.pitaÚJ 288 181 -54
ros e Omissões 49 -138 -76

BupnolJ'Íl ou ~JidJ. 115 -~ -244

Fonte: Doellinger, pago 41.
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o balanço de pagamentos no final de 1960 já eviden

ciara a necessidade de reformulações mais drásticas, o que se

confirmaria no primeiro trimestre de 1961. A Instrução nQ 204

determinou então a transferência da quase totalidade das ope

raçoes cambiais para o mercado livre, numa "nova" tentativa de

trazer a taxa de cãmbio ao seu real valor de mercado. Estendeu

se ainda para as exportações a obrigatoriedade do recolhimento

ao Banco do Brasil de 100% do valor dos contratos contra le

tras emitidas pelo Banco a juros de 6% ao ano e prazo de 150

dias, ou seja, um "depósito compulsório" passou a ser exigido.

Os títulos eram prontamente negociáveis, incidindo ainda sobre

o custo da divisa o deságio da venda das letras e a diferença

dos juros bancários em relação a remuneraçao usual (Tabela IV.

12). O montante desses depósitos se estendeu até 1964, confor

me fatores conjunturais, de ordem econômica e política, sendo

algumas vezes motivo de protestos por parte dos importadores.

Em função da importãncia de vários produtos da pau

ta, isentou-se do depósito aqueles itens "tradicionalmente"sub

sidiados pelo câmbio de custo:

TABELA IV. 12

TAXA DE CÂMBIO PARA IMPORTAÇAo

(Cr$ Antigos p/ US $ 1)

Deságio das
Taxa de Letras do Boneco Taxa

Período Mercado Banco do Brasil (Jun./62) Efetiva
Livre (Depósito

Compulsório)

1961
br.fDez. 286,12 39,52 325,65
1962 389,83 93,74 11,92 495,50
1!}63 575,08 136,1\2 55,8.1 767,77

Fonte: Doellinger, pago 42.
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trigo, petróleo e derivados, importações governamentais, etc.,

além das importações originárias da ALALC e daquelas beneficia

das com drawback. Quanto a esses mesmos produtos, observou -se

inicialmente o esquema de privilégios (ainda que com câmbio

desvalorizado em 10%) que sómente em junho seria abolido com a

Instrução nº 208 (extinção do câmbio de custo), último passo

na unificação das taxas de câmbio.18

Do antigo sistema ficou sómente o tratamento parti

cular dado as mercadorias incluídas na categoria especial, que

seriam agora negociadas mediante a obtenção de uma" promessa

de licença", com uma taxa mínima prefixada e resgatada em pre

gão público. Contavam essas operações com cotas especiais esta

belecidas pela SUMOC.

Em 1961, as desvalorizações parecem ter tido o efei

to esperado, visto que os números do balanço de pagamentos mos

traram uma recuperaçao apreciável. Os atrasados comerciais e

outras obrigações contraídas foram liquidados (ou, quando não,

renegociados), tendo diminuído ainda o déficit em Serviços.Con

tribuíram, assim, para a posição supervitária não só um câmbio

de exportação mais realista como também o aumento substancial

no ingresso de capitais, em face das condições políticas mais

favoráveis na época (as propostas de "saneamento" financeiro e

"moralização" administrativa de Jânio Quadros). As exportações

de café e cacau passaram a contar com novas políticas de defe

sa de seus preços no exterior e puderam, nesse ano, manter ní

veis satisfatórios apesar das condições adversas no mercado in

ternacional. Os demais produtos indicaram melhorias bastante

significativas, notadamente o algodão. Importante ainda foram

(18) As exportaçoes de café e cacau já haviam sido transferidas para o mer
cado livre, o que a rigor completaria a "unificação", ver Doellinger, pago
43.
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as medidas no sentido de estimular a exportação de produtos in

dustrializados, através de financiamentos de médio e longo pra

zos concedidos pela CACEX e autorizados pela Instrução n Q 217,

de setembro daquele ano.

Como verificamos na Tabela IV.13, as importações so

freram pequena redução em relação ao ano anterior, sendo que a

composição da pauta tendeu a conservar suas características bá

sicas, ou seja, a prevalência de matérias-primas e máquinas,19

merecendo particularmente destaque as compras de trigo, ccmbu~

tíveis e lubrificantes. A pouca redução nos montantes importa

dos se deveu, em parte, a inelasticidade dos preços dos princ~

pais produtos, assim como à parcial neutralização da desvalori

zação cambial pelo persistente aumento dos preços internos. Va

le ressaltar que os níveis de importação se mantiveram, apesar

de, no último trimestre do ano, as autoridades terem elevado

para 150% a proporção dos depósitos compulsórios (novamente re

duzida alguns meses mais tarde).

TABELA IV.13

IMPORTAÇÕES POR CLASSES DE MERCADORIAS
(l961/i963)

1961 % 1962 %
(Cr$ Milhões)

1003

lis Vivos
1.608 0,12

ias-Primas em Bruto e Preparadas

)S Alimentícios e Bebidas

tos Químicos, Farmacêuticos e Semelhantes

naria, VeIculos e Acessórios

396.848, Z7,17

198.949 13,63

145.828 9,99

519.707 35,59

157.191 10,77

36.384 2,49

3.573 0,24

aturados (segundo a Matéria-Prima)

aturas Diversas

~Ioedas, Transações Especiais

tal

1.932 0,14

326.605 22,14

238.448 16,17

162.962 11,05

503.454 34,13

202.896 13,76

36.846 2,50

1.899 0,13

4.794

332.752 22,33

250.654 16,88

12.07179.465

436.460

240.51(l

40.117

2.092

29,35

16,~

2,70

0,14

Fonte: Doellinger, pago 44
1.460.088 100,00 1.475.042 100,00 1.486.844 100,00

(19) Com grande parcela realizada sob as normas da antiga Instrução nQ 113,
cf. Doellinger, pago 43.
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res e um aumento administrado na taxa de câmbio.20 As cotas se
referiam à percentagem retida pelo Governo para consecuçâo das
pOlíticas de defesa do café, cacau e algodão que, juntamente
com o açucar e o minério de ferro, figuravam entre os princi
pais produtos da pauta. As bonificações foram concedidas a par
tir da metade do ano as exportações de produtos manufaturados ,
numa tentativa de fazer desaparecer os "bonecos" responsáveis
pelas pressoes decorrentes de uma maior demanda de câmbio do
Banco do Brasil, não sujeito ao sobrepreço. Os repasses das
cambiais de café ao Banco do Brasil foram por diversas vezes
aumentados, chegando ao final do ano ao nível de 80%, o que tam
bém acabou por incentivar o "boneco".

No que tange as importações, mantiveram-se as procu
ras usuais de produtos essenciais, diminuindo um pouco as com
pras de petróleo e derivados devido à maior produção interna e
aumentando os valores importados do trigo em função da alta
nos preços internacionais. A rigidez nos montantes das importa
ções justificava-se pela supervalorização, o que seria em par
te atenuado pela manipulação das exigências do depísito com
pulsório. Em paralelo seriam estabelecidas, nesse ano, normas
mais rígidas para a importação de equipamentos, conforme dis
posto na Instrução nº 242. Nota-se, então, que mesmo em face
de tais providências, o valor total das importações não indica
ria reduções, o que con.f í.rma o distanciamento do câmbio de im
portação dos seus níveis reais e a rigidez da pauta observada
ao final de um longo período de substituição de importação.

O pagamento de serviços indicou menores somas nesse
ano, o que adveio das restrições as remessas de rendas de in
vestimento, impostas pela Lei nº 4.131. Mas, se por um lado

(20) O Governo promoveria neste ano uma elevação da taxa de câmbio, numa e
vidência do desvirtuamento da idéia de um mercado "livre", cf. Doellinger ,
pág. 46.
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Em 1962, apos o fracasso de mais uma tentativa de

instituir o mercado "livre" de câmbio e, consequentemente, a

volta da fixação da taxa cambial pelo Governo, o País voltaria

a assistir a novos desequilíbrios no comércio externo, tendo as

exportações mais uma vez se mostrado insuficientes para o aten

dimento dos compromissos decorrentes das compras de produtos

essenciais e dos pagamentos dos serviços.P~aticamente todos os

produtos de exportaçõa contribuíram para a queda de receita, o

que se agravaria ainda mais por um menor influxo de capitais

nao podendo assim ser compensados os usuais déficits em conta

corrente. Os valores importados, em oposição, apresentaram aI

ta, na qual a participação do trigo foi a mais relevante. Tais

eventos resultaram na recorrência de taxas de câmbio super va

lorizadas, que implicaram a manutenção dos níveis de importa

ção e prejudicaram a venda dos excedentes exportáveis já em di

ficuldades de competir no mercado internacional.

Nesse quadro, surgiu na metade do ano um encargo a

dicional sobre a taxa cambial: o chamado "boneco". Tratava- se

de um·"ágio" cobrado pelos exportadores (servindo os bancos au

torizados como intermediários) que se defrontavam com a escas

sez de divisas. Os "bonecos" assumiram um caráter semi-oficial

e fizeram parte das transações cambiais até fevereiro de 1964,

refletindo os níveis insatisfatórios das desvalorizações face

à espiral inflacionária.

No ano de 1963, a situação cambial seria marcada
por uma queda ainda maior da taxa de câmbio real, o que fica

ria caracterizado pelas várias instruções da SUMOC no sentido

de regularizar as transações cambiais. Do lado das expoeraçoes,

as alterações no mecanismo cambial recaíram básicamente sobre

as "cotas de contribuição", a parcela das cambiais repassadas

ao Banco do Brasil, a concessão de bonificações aos exportado-
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as transações correntes foram aliviadas por menores obrigações

o movimento de capitais seria negativamente afetado pelas amor

tizações, pelo menor montante de empréstimos e financiamentos

e menor volume de investimentos, resultando no primeiro défi

cit verificado nessa conta desde 1955 (Instrução nº 113) .Esses

resultados decorriam principalmente da instabilidade política

e social da época. Havia mesmo o temor de mudança do regime. A

aprovação da Lei nº 4.131, por seu turno,havia provocado uma

radicalização ideo16gica sem precedentes em nossa sociedade.

Desta forma, o sistema cambial nos primeiros meses

de 1964 divergia radicalmente da proposta de unificação conce

bida na Instrução nº 204. Mercados de câmbio distintos haviam-

se formado nos últimos anos na medida em que o equilíbrio das

transações com o exterior e a articulação interna do

econômico exigiram novas providências. Realizavam-se
sistema

concomi
tantemente: transações junto ao Banco do Brasil; operações a

través dos bancos comerciais, sujeitos ao "boneco" ~ as ou

tras restrições impostas na compra e venda de divisas; câmbio

manual, junto às agências de turismo e viagens, além de um mer

cado paralelo, fora dos controles governamentais, e da pr6pria
existência da categoria especial.

Já em fevereiro, então, a Instrução nº 263 sinteti-

zou as necessidadesde reformulação e de "nova unificação" das

taxas de câmbio, o que se processou em realidade após as mudan
ças políticas de março daquele ano.

A.6 Período 1964/1966:

Em fevereiro de 1964, através da Instrução nº 263 , .

foi feita a promoção da transferência das operações cambiais

para o mercado livre, exceção feita às importações de equi~a-



222

mentos para a PETROBRÂS, papel de imprensa, trigo, petróleo e

derivados, remessas governamentais, exportações de café, aç~

car e petróleo, que fariam à taxa de Cz$ 600,00/620,00 por dó

lar. Tais disposições sofreriam nova regulamentação em maio

com a Instrução nQ 270, promovendo drástica desvalorização,pr~

valecendo o critério de exceção sómente para as vendas das

cambiais de café. As medidas tornadas a partir de então teriam

corno objetivo a gradativa eliminação das divisões do mercado ,

tentanto, ao mesmo tempo, estimular as exportações e selecio

nar de forma mais rigorosa o conjunto das importações, adequan

do o que fosse essencial às reais disponibilidades de divisas.

Nesse propósito vigorariam, ainda nesse ano, os mer

cados enunciados na seção anterior, ressaltando-se, porém, que

agora as diversas taxas já não atuavam de maneira ostensiva ao

equilíbrio do sistema cambial. Os depósitos compulsórios na a

quisição de divisas, tanto para importações de mercadorias co

mo para transações financeiras, foram substancialmente reduzi

dos,21 embora a partir de agosto tivessem as autoridades insti

tuído a cobrança de um encargo financeir022 sobre todos os

itens sujeitos aos depósitos. Ao final do ano as restrições as

operaçoes cambiais se limitavam à cobrança de um depósito equi

valente a 5$% do valor do contrato, incidindo sobre as compras

de mercadorias um encargo de 10%, que se fixou para as opera -

ções financeiras em 30%. O câmbio manual também experimentaria

novas regulamentações, o que não teria maior relevância dados

os volumes transacionados nesse "mercado".

Face às metas pretendidas de contenção dos níveis

de inflação, as desvalorizações foram feitas evitando dificul

dades as importações de produtos essenciais ao processo de in

dustrialização.Da mesma forma,as exportações contaram com estí

(21) Instruçoes n2s 275, 277 e 285, SUMOC, Doe11inger, p. 48.
(22) Instruções n2s 275, 280 e 285, idem.
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mulos visando à elevação da receita. Com esse intuito, foi con

cedida em agosto desse ano permissão para que as empresas uti

lizassem 50% de suas cambiais de exportação na importação de

matérias-primas e equipamentos sem similar nacional, quando pa

ra uso próprio e no atendimento de seus compromissos financei-

ros. Insentou-se ainda da promessa de licença (mercado esp~

cial) as importações de máquinas e equipamentos usa~os, desde

que, também, para uso da própria empresa importadora. No refe

rente às exportações, foi reduzido de 100 para 90% o repasse
das cambiais de café,23 bem como estabelecidas novas cotas de

contribuição que agora previam oscilações na taxa cambial. Es

tabeleceram-se também condições para o refinanciamento das ex

portações de bens de capital e consumo duráveis, indicando uma

preocupação cada vez maior com a promoção das exportações de

produtos industrializados em geral. Além disto a administração

do mercado cambial permitiria que as taxas passassem a acompa-

nhar mais de perto a inflação, melhorando destarte as condi
çoes de comercialização. O Banco do Brasil podia, por sua vez,

regularizar seu movimento de cãmbio e passou a assumir a venda

de divisas para as aquisições de petróleo e seus derivados.
TABELA IV. 14

RESUMO DO BALANÇO DE PAGAMENTOS
(1964/66)

Discriminação 1964 1965 1966

ançe Comercial 344 655 438
\'iÇ09 -259 -362 -463
rcadorias e Serviços 85 293 - 25
nsfcrências Unilaterais 55 75 79
nsações Correntes 140 368 54
it.ais 82 - 6 124
111 e OmissOes .-218 - 31 -25

Supercwü ou DeJicü 4 331 153

(US $ Milhoes)

Fonte: Doellinger, pág. 49

(23) Que a partir de junho passaram a ser transacionado no mercado.
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Como consequência dessas novas diretrizes na poli

tica cambial, a balança comercial apresentou consideráveis prQ

gressos, podendo, inc1usivem cobrir os déficits em transações

correntes e o pagamento de amortizações, embora tenham conti

nuado a cair os montantes de investimentos e empréstimos (vale

lembrar que as amortizações foram objeto de renegociação junto

aos credores estrangeiros, o que transferiu uma parte das obri

gações vencidas no começo do ano). Embora as transações com o

exterior tenham apresentado saldo positivo, tal fato se deveu

mais à queda de -15% nos montantes importados do que propriamen

te ao incremento nas exportações. Como se verifica na Tabela

IV. 15 todas as grandes classes de mercadorias experimentaram

reduções em seus valores em d61ares, com exceção de "generos a

1imentícios e bebidas", onde as compras de trigo foram respo~

sáveis por maiores somas.
No final de 1964, houve uma nova desvalorização cam

bia1, medida que repercutiu sobre as importações de 1965, acen

tu ando a queda, já então pronunciada, em decorrência da redu

ção do nível de atividade industrial e dos investimentos.

TABELA IV.15

~~_l~ORTAÇOES POR CLASSES DE MERCADORIAS
(1964/1966)

<':111~!!C~ W64 HlO5 l!J60
(US $ Milhoes)

.;f :.- }itivo~ 1.937 1.400 1.700
0,15% 0,13% 0,11%

~" t . '.. Bruto e Prepara-., nrna.~ em
J 303,953 272.233 307.940

24,45% 24,83% 20,58%
eros Alimcntlcios c Bebidas 207.001í 2l3.202 270.131

23,56% ·19,45% . 18,40%
lutos Químicos, Farmacêuticos e
emelhantes 148.126 174.162 226.109

11,72% 15,8S% 15,11%
[uinarin e Veículos, seus Pertences
Acessórios 308.730 244.296 381.323

24,44% 22,28% 25,49%
aufaturas Classificadas Principnl-
ente segundo a Matéria-Prima 161.116 155.063 248.558

12,75% 14,14% 16,61%
iufaturados Diversos 35.402 33.351 51.120

2,8% 3,04% 3,42%
D, Moedas, Transações Especiais 1.578 2.707 3.322

0,12% 0,25% 0,22%

Total 1.263.447 1.096.423 1.496.215

te: Doe11inger, pág.50
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Atenuando o efeito da desvalorização, o Governo ampliaria de

30 para 50 mil dólares o limite nas compras de divisas, além

de acabar com a exigência dos depósitos prévios para

ção de mercadorias e transferências financeiras.24 O

importa

encargo

financeiro que gravava as aquisições de mercadorias também de

saparecia, enquanto para as operações de transferência' descia

de 30 para 15%. Foram também instituídos em 1965 modificações

no regime de financi~mento de máquinas e equipamentos através

de empréstimos de longo prazo, e criado um novo mecanismo de

entrada de capitais financeiros.25

O ano, então, terminaria com um aumento de 11,5% no

valor das exportações, enquanto as importações mantiveram a

tendência decrescente, ou seja, reduziram-se de 13,2% em rela-

ção ao ano anterior. Com isso,gerou-se um saldo comercial su

ficiente para arcar com o pagamentos do "serviço da dívida" e

as remessas de rendas, registrando-se, a partir de então, a

tendência ao aumento dos investimentos, empréstimos e financia

mentos.
Em novembro de 1965, o Governo promoveria uma nova

desvalorização cambial, ainda que as importações parecessem es

tar devidamente contidas. Acontece, porém, que a queda das im

portações durante esses dois anos, só foi possível em função

dos estoques acumulados durante o período de supervalorização,

motivo pelo qual, a partir de 1966, o valor das importações
voltou a subir, já ameaçando o relativo "equilíbrio" do biênio

1964/65.

A.7 Algumas Conclusões:

Percebe-se ao longo de todo o período que vai desde

(24) Resoluçao n2 9, do Banco Central, IbGllinger, pág. 50

(25) Instrução n2 289, Ibidem, pág. 50.
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a 11 Guerra até o fim da recessao dos anos 60 uma alternância

na política cambial, de controles que vâo desde as restrições

quantitativas até as experiências sempre frutradas de institu-

cionalizar mercados "livres" de câmbio. Nas seções da parte A,

procuramos mostrar essas diferentes fases, dividindo-as em pe

ríodos que de certa maneira refletem o próprio desenvolvimento

industrial do País, bem como diferentes fases da administração

do mercado cambial.

Partindo da curta vigência de uma liberdade cambial

apos as taxas fixas nos dois anos de pos-guerra, a política de

comércio exterior experimentaria vários anos de um severo con

trole quantitativo que decorreu, ao mesmo em parte, do irrea

lismo cambial. A gradativa "deterioração institucional" advin-

da dessas restrições serviu, contudo, para preparar um aperfei

çoamento não só dos instrumentos como da própria administração

dos controles cambiais. Os meses que antecederam o fim desta

segunda fase refletiram assim através da opção de um mercado

duplo, a preocupaçao com a esquecida afetividade do mercado

cambial. A experiência dos Leilões de Câmbio e a criação da

CACEX surgem então como uma alte,rnativa que (longe de ser uma

casualidade) precederia a chamada "industrialização deliberada".

Porém, embora a fase dos "leilões" tenha contribuído, de fato,

para um maior realismo cambial, continuavam inexistindo atri-

buições mais explícitas no que concerne aos objetivos de equi

líbrio do balanço de pagamento e da industrialização com base

na substituição de importações. Verificamos que, quando essa

substituição avançou em profundidade, na direção de bens de

maior complexidade, a operacionalidade do sistema de taxas múl

tiplas pareceu ter ficado comprometida. Na medida em que as

listas de produtos exigiam a ampliação de cada uma das cinco

categorias de leilões, a tarefa de administrar a "proteção" a

presentava óbvias dificuldades. Afigurou-se, então,premente de
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volver no sistema cambial suas reais atribuições, o que foi
feito utilizando-se o sistema de taxação ad valorem e deixando
a cargo da política aduaneira, através do CPA, a função de nor
tear o "protecionismo" ã produção nacional. Atingia-se deste
modo a compatibilidade entre os aspectos políticos e institu
cionais, no sentido de alcançar as "metas" propostas.

A apresentação dessa longa retrospectiva permite ti
rar algumas "lições da História". f:bem visível, em
lugar, uma certa tendência ao aperfeiçoamento das

primeiro
institui

çoes e dos instrumentos da política de comércio exterior.f:ver
dade que ocorreram algumas "recaídas", especialmente no que
concerne ao sempre perseguido "realismo cambial", mas da cla
ra improvisação do pos-guerra ao controle exercido pelo Banco
Central nos anos 60 houve um nítido e profundo aperfeiçoamento.

Outro fato a ser notado é o aumento das restrições e
dos controles sobre as operaçoes cambiais sempre que se agra
vavam as condições do balanço de pagamentos. Verificou-se que
isso ocorreu tanto no período 1947/53, como no início dos anos
60, quando supostamente houve manejo mais eficiente das políti
cas cambiais e de comércio exterior. Mais adiante vamos consta
tar a recorrência desses controles a partir de 1974, caracteri
zando uma nova e recente "recaída". A emergência desses contro
les, por outro lado, sempre coincide com a perda de realismo
da política cambial, ou seja, com a queda da taxa do câmbio
"real", o que sugere uma certa "substituição" da política cam
bial por limitações administrativas.

Destaca-se então a relevância dos fatores institucio
nais: como a taxa de câmbio, no Brasil, raramente refletiu a
interação das forças de mercado, ou seja, foi quase sempre ad
ministrada, tornando extremamente importante verificar como
se processou esse controle, em função de quais fatores e visan
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do a que objetivos.

A.8 A Política Cambial do Período 1974/76:

Até meados de 1973, a administração da política cam

bial, foi favoravelmente afetada por uma conjunção de fatores

internos e externos, aumentando em muito sua eficácia.

Em resumo pode-se citar o seguinte:

i) Evolução favorável da relação de trocas (preço me

dio das exportações/preço médio das importações). Evoluindo fa

voravelmente ao País, o efeito da desvalorização é "reforçado" ,

como ocorreu até 1973, sendo, ao contrário, enfraquecido qua~

do se deterioram os termos de intercâmbio.

ii) Inflação interna decrescente - Sendo a política

de correção cambial uma "espécie de correçâo monetária específi

ca para o setor externo da economia, traz como subproduto a

realimentação da pr6pria "inflação, tanto pelo encarecimento

dos bens importados e exportados, como pela elevação de servi

ço da dívida externa em moeda nacional. Esse subproduto é mini

mizado num processo inflacionário decrescente, como o vivido

ao longo do período 1968/73. Porém, há dGvidas quanto a eficá

cia da correçâo cambial como inflaçâo crescente.

iii) Evoluçâo do comércio internacional. No período

1968/73, o comércio internacional evoluiu, de forma quase inin

terrupta, às taxas mais elevadas até entâo registradas, o que

implicou forte expansão da demanda, beneficiando grande parte

dos produtos exportados pelo Brasil. Assim, esteve presente um

fator ex6geno favorável ao equilíbrio do balanço de pagamentos,

e os incentivos fiscais atuaram de forma crescente, aumentando

mais ainda a competitividade dos produtos brasileiros.
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iv) Disponibilidades financeiras internacionais. A

abundãncia de recursos financeiros, especialmente no mercado

de euromoedas, criava algo como uma oferta infinitamente elás

tica para alguns países em desenvolvimento como melhores con

diões internas, econõmicas e políticas. O controle cambial po

deria, nessas condições, ser exercido extremamente favoráveis,

já que havia condições de financiamento dos d~ficits em conta

corrente.

Por~m, a partir do final de 1973, esses mesmos fato

res passaram a agir no sentido oposto, face à recessão interna

cional - com suas implicações em termos de redução do com~rcio

internacional, dos preços de exportação e das disponibilidades

financeiras, simultaneamente com a elevação dos preços de im

portação de várias mat~rias-primas, bens de capital e combusti

veis - e a reaceleração da inflação interna. A Tabela IV.16 a

presenta a seguir a evolução do índice de relação de trocas e

do índice de preços por atacado, no período 1968/73 e 1974/75.

TABELA IV.16

RELAÇÃO DE TROCA E PREÇOS INTERNOS (1968/75)

Anos Relação de Troca. Proçoã por Atacado

}968 92,6 24,21069
1070

97,6 19,2
11J71

108,0 18,5
1972

100,0 21,4
1973

100,0 15,9
116,0 lS,5

1!J74 58,0 35,.1975 62,1 23,0

Fonte: Doellinger, pago 73.

Nessas novas condições, tanto o Governo encontrou di

ficuldades na própria manutenção da taxa de paridade do poder
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de compras, corno se tornou bem mais difícil o reequilíbrio do

balanço de pagamentos através da política cambial.

A Tabela IV.17 apresenta as taxas médias anuais, en

quanto a Tabela IV.18 mostra os desvios observados na taxa de

cãmbio em relação àquela que seria a "taxa de paridade", situa

ção esta que só começou a ser corrigida em 1976, quando o Go

verno se decidiu por maiores e mais frequentes desvalorizações.

TABELA IV.17
"PERíODO 1974/76: TAXAS DE CÂMBIO, M~DIAS ANUAIS E FREQuENCIA

DE DESVALORIZAÇÃO

Anos Taxa de Compra
Freqüência

(N .• de Dias)

1974
1975
1976

6,79
8,13

10,89

29
26
22

Fonte: Boletins do Banco Central.

TABELA IV. 18

VARIAÇÃO DA TAXA DE CÂMBIO E DA TAXA DE "PARIDADE"

(Eln %)

1974 1975 1976

[nd!ce Geral de Preços (Brasil) (I) 28,9 27,6 43,0
[~d~ce Geral de Preços (Intemacional-OECD) (2) 12,0 6,0 8,0
\ anação da Taxa de "Paridade" 1(1)- (2») (3) 16,9 21,6 35,0
Vanaç!W da Taxa de CAmbio (Oficial) (4) 11,0 19,6 34,0
"DesVIO" da Taxa Oficial para a Taxa de "Paridade"

(3) - (4)] 5,9 2,6 1,0

Fonte: Doellinger, pago 74

Observa-se, então, que persistiu o "desvio"verifica
do em 1973 entre a taxa de "paridade", razoavelmen~e mantida

entre 1968/72, e a taxa oficial. Os desvios "acumulados" en
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tre 1973 e 1976 atingem a quase 15%. Esta mais recente " perda

de realismo" da política cambial foi novamente compensada com

pensada com a montagem de um intrincado aparato de restrição

e encargos financeiros às importações, bem como por subsídios

crescentes às exportações. No entanto, é evidente que as impor

tações foram de alguma forma influenciadas, nesse período, por

essa efetiva redução de seus preços relativos.

PARTE B

Estrutura e evolução das Importações: 1968/75

B.l Aspectos Gerais:

Com o início do chamado milagre econõmico ocorrido
em 1968, o Brasil importava mercadorias do exterior no valor

total de US $ 1.855 milhões, o que representava cerca de 5,5 %

do Produto Interno Bruto. Desse total, 42% se constituíam de

matérias-primas, 34% de bens de capital, 14% de bens de consu

mo e 11% de combustíveis e lubrificantes. Sete anos após, ao

final de 1975 as importações somavam US $ 12.169 milhoes, cer

ca de 12% do Produto Interno Bruto daquele ano. Desse total

as matérias-primas ainda predominavam com 37% do total, seguin

do-se os bens de capital com 32%, os combustíveis e lubrifican

tes com 24% e os bens de consumo com 7%. Trata-se, evidentemen

te, de um período marcado por grandes transformações na econo

mia brasileira, que se refletiram especialmente na evoluçaõ e

composição das importações. Neste capítulo, procura-se anali
sar ao longo desse período.

A Tabela IV.19 apresenta a evolução da composição das

importações ao longo do período considerado, enquanto na Tabela
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IV.20 tem-se o "coeficiente de abertura" (relação importação "

PIB") .

TABELA IV.19

COMPOSIÇÃO DAS IMPORTAÇÕES

(US $ Milhões-FOB)

Bens Bc..•... Tola! ~ de ~ Ma~ " d. .,. Combu.- ~CoD- Primu Capital Uvei.l
...mo

IDe! 1.1155 100 253 13,11 771 41,11 1125 33,7 200 11,5
19611 r.ssa 100 259 13,1 7M 38,4 738 37,0 230 11,5
1970 2.507 100 360 14,3 927 37,0 94l! 37,7 274 11,0
11171 3.245 100 2~ 7,8 1.314 40,6 1.3311 41,3 336 10,4
11172 4.232 100 463 11,0 1.614 38,1 1.734 41,0 420 11,0
11173 6.192 100 716 11,11 2.606 42,1 2.143 34,11 727 11,7
1074 12.630 100 949 7,6 6.661 "5,2 3.108 2",8 2.812 22,4
11176 12.11111 100 828 D.8 '.601 37,0 3.ga2 32,3 2.1108 23,11

Fonte: Doellinger, pago 100

TABELA IV.2O

COEFICIENTE DE ABERTURA: RELAÇÃO IMPORTAÇÃO / PIB

Importações Produto Interno
109 Total (FOB) Bruto (3) - (1) + (2)

(USS Milhões) (US$ Milhões) (%)
(1) (2)

68 1.855 34.014 5,5
'69 1.993 38.785 5,1
170 2.507 44.509 5,6
171 3.245 52.162 6,2
172 4.232 60.716 7,0
173 6.192 72.635 8,5
174 12.530 89.170 14,0
175 12.169 102.902 12,0

Fonte: Doellinger, pago 100

Observa-se que, a preços correntes em dólares, o dis

pêndio anual com importações de mercadorias cresceu a taxas me

dias equivalentes a quase o dobro das observadas para o Produ

to Interno Bruto, ou seja, as importações se caracterizaram co

mo altamente elásticas em relação à renda, o que, como já anali

sado, refletiu em grande parte as linhqs gerais da política eco
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econômica, bem como a evolução da economia internacional.

Até 1973, as crescentes disponibilidades de divisas

provenientes do crescimento das exportaçôes e da influências de

capitais externos, sob condição de moderado crescimento dos pre

ços no mercado internacional, propiciaram ao Governo a adoção

de uma política relativamente "liberal", sendo grandemente faci

litadas as importaçôes de bens de capital e matérias-primas. Ob

serva-se que a participação dos bens de capital elevou-se de

33,7%, em 1968, para 41%, em 1972, reduzindo-se apenas em 1973

devido ao aumento dos preços das matérias-primas importadas,que

por sua vez também aumentaram muito em quantidade, face à escas

sez verificada em função da exacerbação da demanda interna.

Em 1974, a elevação dos preços do petróleo e demais

matérias-primas, seguida da crise econômica internacional, alte

rou bastante a composição das importações. Aumentaram substan

cialmente os dispêndios com as matérias-primas e dobrou a parti

cipação dos gastos com combustívies e lubrificantes reduzindo-

se a participação dos bens de capital e, principalmente, dos

bens de consumo. O dispêndio global em 1974 elevou-se em mais

de 100% em relação a 1973.

A Tabela IV.21 mostra as elasticidades das importa

çoes em relação ao PIB, à formação bruta de capital e ao índi-

ce de produto real da indústria. Distingue-se três periodos: pe

ríodo 1953/67, anterior à "abertura" da economia, período 1968/

73, anterior à crise internacional, e o período mais recente

1973/75, quando ressurgem as dificuldades com o balanço da pag~

mentos.
As diversas "eLasti.cd-âade-s-"evidenciam claramente o

sentido da "abertura" para o exterior do recente crescimento e

conômico brasileiro, em conseq~ência da política econômica ado

tada. O acelerado crescimento das exportações e do endividamen
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to permitiu, numa primeira etapa, a virtual eliminação do es

trangulamento externo e, após 1970, a expansao crescente das

importações visando ao aumento da formação de capital e da ta

xa de crescimento para níveis bem superiores aos padrões histó

ricos das últimas décadas.

TABELA IV.21

"ELASTICIDADES" DAS IMPORTAÇCES: RELAÇÃO ENTRE AS TAXAS ANUAIS

MtDIAS DE CRESCIMENTO ( A PREÇOS CONSTANTES DE 1961)

Períodos
Relação

1953/67 1968/73 1974/73 1975/74

Importação Total/PIB 0,50 1,86 . 3,23 1,01

Importação Bens Capital/Forma-
ção Bruta de Capital Fixo 0,53 1,58 1,29 1,0!)

Importação Matérias-Primas",
Produto Industrial 0,82 1,74 0,94 -(-5,71)

r rnportação Total/Formação Bru-
ta de Capital Fixo 0,49 0,98 1,38 -0,33

Fonte: Doellinger, pago 102

O crescimento com expansao do comércio exterior, ve

rificado no período 1968/73, contrata visivelmente com a situa

çao vigente no período de substituição de importações (1953/67) .

Em 1974, as importações globais ainda iriam crescer,

em termos reais, à taxa superior ao triplo da do PIB, mas, em

1975, essas relações já haviam diminuido consideravelmente, fa

ce as restrições impostas a partir de 1974.

A Tabela IV.22 apresenta a relação dos principais pro

dutos incluídos no grupo das matérias-primas e a Tabela IV.23 os

principais bens de capital importados. Ambas ilustram sumaria

mente a composição dessas categorias em 1972, antes da crise in

ternacional, e em 1975.
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TABELA IV.22

IMPORTAÇOES DE MAT~RIAS-PRIMAS: PRINCIPAIS PRODUTOS

1972 1975
Produtos

USS Milhões % US$ Milhões '%

1erro e Aço 255 15,8 1.263 27,5
'rodutoe Químico!! 481 29,8 1.135 25,2
1ertilízan tes 130

\ 8,1 304 6,8
,fatérÍ.88 Plásticas 100 6,2 252 5,6
:Obre 98 6,1 182 4,0
'apel e Celulose 107 6,6 200 4,4
Jumínio 33 2,0 100 2,2
ínco 20 1,2 « 1,0
iutros 390 24,2 1.021 22,7

'otal Matérias-Primas 1.614 100,0 4.501 100,0

Fonte: Doellinger, pago 103

Em relação às matérias-primas, é notável o cresci
mento experimentado pelas importações de produtos siderúrgicos.

A participação no conjunto se elevou de 15,8 para 27,5%, nao

obstante todos os demais grupamentos terem apresentado níveis

elevados de crescimento relativo. No conjunto das importações

de bens de capital, nota-se apenas uma pequena redução da par.

ticipação de "máquinas de aparelhos mecânicos", concomitante

ao aumento verificado no grupamento "máquinas e aparelhos elé

tricos e eletrônicos", o que pode sugerir uma certa recomposi

ção da pauta na direção de produtos tecnologicamente mais so

fisticados. Um dos objetivos desta parte do trabalho e tentar

detectar fenômenos desse tipo. Os demais grupamentos sao rela

tivamente menos importantes, valendo notar apenas a redução da

participação do conjunto "veículos, tratores, motocicletas e
outros".
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TABELA IV.23

IMPORTAÇÃO DE BENS DE CAPITAL: PRINCIPAIS GRUPOS DE PRODUTOS

1972 1975
Produtos

US$ Milhões % US$ Milhões %

rlde ir as, :Máquinas,
Aparelhos e Instru-
mentos Mecânicos 1.151 66,4 2.348 5!J,7
áquinu e Aparelhos
Elétricos e Eletrônicos 343 19,8 SUO :.!:.!,6
~fcul08e Material Fer-
roviário, Aparelhos de
Sinalização Nilo-EJ6-
tricos para Vias de
Comunicação 32 1,\1 48 1,2

sf cul os, Automóveis,
Tratores, Mot ocicle-
tu e Outros Veículos
Terrestres 18!J lO,!J 346 8,8
rvegação Aérea 92 5,3 200 5,1
rvegação Marítima e
Fluvial 48 2,8 100 2,5

Total 1.734 100,0 3.932 100,0

Fonte: Doellinger, pago 104

Complementando essa apresentação esquemática, a Ta

bela iV24 mostra a origem das importações, por principais re

giões econõmicas. Destaca-se a diversificação dos fornecedores,

particularmente a perda de participação dos Estados Unidos, dos

países da América Latina (ALALC) e do COMECON, em confronto com

a elevação relativa dos países da CEE e de outros (os da Europa

Ocidental e os exportadores de petróleo).

TABELA IV.24

ORIGEM DAS IMPORTAÇOES BRASILEIRAS: PRINCIPAIS ÂREAS ECONOMICAS

1967 ,. 11170 'k 11172 ,. 177. '7~

atAdo. U n.idoe sto ~,.!lU 32,11 1.212 28.0 3.071 ~.3

EE 3M 2'.0 7311 29,5 1.365 32,0 3.1111 25.0

utroe Pa!.ee D....,ovo!vidOl !!OS 14,4 .111 111,11 781 18,li 2.3411 18,6

w.. 8ocia1u.w (COMECOJO.'l 72 M 62 2,1 83 2.0 165 l,.3

LALC 1117 13.0 2M 10,4 UO 8,3- ~, 7.1>

ulroe 110 7,/1 212 11,4 .51 10,7 2.II.n 23,3

Fonte: Doellinger, pago 105
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B.2 O Crescimento Real das Importações:

Na Tabela abaixo IV.25) mostramos quatro séries de

índices de crescimento das importações totais, com base em 1967.

Essas séries referem-se ao crescimento das importações a preços

correntes em dólar, as importações em dólares constantes de

1968, às importações excluindo-se o item "petróleo", e as impor

tações a preços correntes, porém com o item "petróleo" avaliado

a preços constantes de 1972 (média do preço do barril naquele a

no). Os índices obtidos sao apresentados gráficamente na Figura

IV.I. Nota-se claramente a predominância do crescimento em ter

mos "quantitativos" (crescimento real)até 1973, apesar de eleva

ções já significativas do índice de preços, sendo que a partir

de 1974 são relativamente mais importantes os aumentos de pr~

ços.

f: de se notar que, em 1974/75, a "componente preço "

continuaria predominando no crescimento, mesmo se fosse excluí

do o conjunto "petróleo", ou se este fosse incluído a preços

constantes de 1972. Tal fenômeno é óbvia conseqüência do proces

so inflacionário internacional, agravado em fins de 1972.

TABELA IV. 25
INDICES DE CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇOES TOTAIS

(1967 = 1(0)

Preços Exc1usive
Anos Preços Constantes Petróleo

Correntes de 1968 (preços
Correntes)

1967 100 100 100
1968 ]29 123 129
1969 139 138 172
]970 174 170 175
1971 225 210 226
1972 294 257 298
1973 428 300 428

1974 875 394 756
1975 8-l4 392 642

Jnte: Doellinger, pág.106

CjPetróleo
a Preços

(Constantes)
de 1972

100

294
419
714
685
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A chamada "componente quantitativa" está obviamente

embutindo uma "recomposição" da pauta de importações no sentido

de produtos de maior valor unitário, conseqüência natural da e

volução tecnológica incorporada à economia nacional.

As variáveis internas, expressas na atuação da polí

tica econõmica ou no crescimento dos investimentos, determina

ram a evolução quantitativa(e qualitativa) das importações. A

figura IV.2 ilustra o efeito da política cambial, que determinou

a forma de evolução do custo Efetivo Real das Importações, . -Ja

analisado anteriormente. Nota-se pelo menos

FIGURA IV.I

íNDICES DE CRESCIMENTO DAS IMPORTAÇÕES
(/967= 100)

'100
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FIGURA IV.2

IMPORTÃÇOES E CUSTO EFETIVO DA ÓIVISA
(1967 s 100)

0..0 E!ot..o

......--------~~~.....-•.......-------------------------------------------------*----------------------' ....

11 n

até 1973, a quase estabilidade, que resultou da manipulação da

política cambial e dos incentivos ao crescimento industrial, no

sentido da redução do custo efetivo, em cruzeiros, da divida pa
ra importação.

A figura IV.3 mostra tanto o efeito da redução do cu~

to da divisa quanto do aumento da formação bruta de capital. A

série "I" (formação bruta de capital) é apresentada sob a forma

de índice com base em 1967, e a preços constantes desse ano- ba

se. Nota-se que a evolução "quantitativa" das importações acom

panha muito de perto o crescimento do investimento fixo na eco

nomia brasileira, fato bastante conhecido. A inflexão na tendên

cia de crescimento dos investimentos deu-se 1970, ano em que

:l.parentemente se esgotou a capacidade ociosa existente no iní-

~io do processo de retornada do crescimento. Essa nova tendência

je crescimento do investimento, novamente infletida em 1974 ,

"puxou" o crescimento das importações, principalmente a partir
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de 1971.

Sendo o investimento a variável mais relevante para

explicar o crescimento das importações, era de se esperar a pre

dominância cada vez mais acentuada das importações de bens de

capital, elas mesmas urna parcela do total da formação de capi

tal. ~ o que mostra a figura IVA. Nota-se claramente a maior e

lasticidade das importações de bens de capital em relaçâo aos

investimentos, enquanto as de matérias-primas indicam urna evolu

ção mais proporcional. Tanto em 1971 quanto em 1974 verificaram

se acentuadas inflexões na tendência do crescimento das importa

ções de bens de capital, o que se explica pelo aumento dos in

vestimentos.

Vale ressaltar que esse crescimento ocorreu simulta-

neamente com à elevação da oferta interna a taxas superiores a

20% ao ano. Nessas condições, o apelo crescente às importações

decorreu em parte da real impossibilidade de maiores elevações

da produção interna ao nível em que se estimularam os

nentos.

investi

As mudanças ocorridas na economia internacional em

1974, no entanto, elevaram substancialmente os custos,em termos

de estratégia de crescimento. Toda a estabilidade do sistema de

pendia da "normalidade" até então existente na economia interna

~ional, dramaticamente alterada em 1974.
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FIGURA IV.3

INVESTIMENTOS, IMPORTACOES E TAXA DE CAMBIO REAl.
(i967 = 100)
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FIGURA IV.4

INVESTIMENTOS, IMPORTAÇOES DE BENS DE CAPITAL E DE MAltRIAS-PRIMAS
(1967 '100)
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B.3 Considerações sobre esse período:

Este trabalho, na verdade, compoe-se de duas partes

quase independentes. Na primeira, procurou-se apresentar as li

nhas gerais da política de importações, distinguindo-se diver

sos períodos em função ora dos condicionamentos específicos a~

vindos da situação econômica interna ou internacional ora dos

próprios objetivos tentativamente impostos ao setor externo da

economia. Nesses termos, a política econômica ora e vista como

reagindo aos fatos procurando se adequar, com maior ou menor su

cesso, às diferentes situações que se apresentam, ora é inter

pretada na "liderança" de determinadas transformações.

A principal conclusão a se tirar dessa parte e qua~

to a efetividade da política econômica na orientação da ativida

de produtiva. É verdade que ela nem sempre parece capaz de modi

ficar determinadas situações, mormente quando condicionadas por

fatores externos~ No entanto, acreditamos ter exposto aqui ele

mentos para afirmar que essa "insufici~ncia " talvez se deva,em

boa parte, à lentidão com que os instrumentos de política sao

adaptados às novas situações. Há algo como que uma certa inér

cia, talvez inerente às instituições, que reage as necessárias

transformações.
A segunda parte, constituída da Parte B, apresentou

uma dissecação e uma tentativa de análise da estrutura das im

portações. Partindo-se de um enfoque taxionômico, procurou - se

detalhar, na medida do possível, a composição da pauta e as

"fontes" do crescimento. A imensa variedade dos produtos impor

tados obrigou a uma série de agregações, simplificações e des

membramentos de determinadas categorias de produtos, o que, na

verdade, resultou afinal em nova classificação das importações,

tudo objetivando apresentar uma vida sintética, embora compreen
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siva, da transformação da estrutura das importações nos últi
mos anos. Destacou-se nessa parte, em termos gerais, a conclu-
sao de que a aparente e relativa homogeneidade da pauta,se vi~
ta em forma muito agregada, esconde, na verdade,
variações, tanto nos preços como nas quantidades

importantes
registradas

nos diversos grupos de mercadorias, inclusive mudanças qualit~
tivas importantes. Essa constatação seria trivial nao fosse
ela a razão do sistemático insucesso dos diversos modelos de
previsão, baseados em ajustamentos econométricos de funções de
demanda de importações. Essa "anatomia", no entanto, tem cara
ter essencialmente descritivo, embora entremeada de algumas ob
servaçoes sucintas quanto ao desempenho da economia nesse p~
ríodo.

Voltando à primeira parte do trabalho, há algumas
conclusões que merecem ser ressaltadas. Se vista numa perspec-
tiva de longo prazo, as políticas cambial e tarifária, através
de seus efeitos sobre o custo efetivo de importação, parecem
capazes de influir decisivamente não so no comportamento das
importações como no próprio "estilo" de crescimento da econo
mia. Em urnaeconomia em desenvolvimento como a brasileira, em
que o Governo exerce grande poder através da política econômi-
ca, existem alguns "preços macroeconômicos", cuja administra
çao implica quase o condicionamento de todo o sistema em deter
minadas direções. Esses "preços" são básicamente as taxas de
juros (incluindo a correção monetária), de salários, de impos-
tos e de subsídios e de câmbio(incluindo os encargos tarifá-
rios). Nessas condições, uma das grandes dificuldades para o
desenvolvimento efetivo da substituição de importaçôes de bens
de capital e matérias-primas parece agora residir na inadequa-
ção da política cambial de seus efeitos sobre o custo efetivo
de importação. De fato, se fossem removidas as restriçõe~ admi
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nistrativas e o depósito prévio atualmente vigentes,poucos pro

dutos potencialmente "ofertãveis" internamente teriam condi

ções de competir com seus similares importados. Como essas res

trições são declaradamente temporãrias, cria-se uma grande in

certeza, a médio e longo prazo, entre as empresas envolvidas

na "substituição de importações". Temos a esperança de que a

política de importações, assim como toda a política econômica

do País, possa, o mais breve possível, subordinar-se de forma

explícita e coerente, e de modo prioritãrio, aos seus objet!

vos de longo prazo. Os ajustamentos "tãticos", de curto prazo,

deveriam sempre se condicionar à estratégia de longo prazo, e

nao ao contrãrio, como parece ocorrer amiúde em nossa História.

A grande limitação à formulação de uma estratégia

mais compreensiva a longo prazo estã obviamente no comportame~

to da economia internacional. Porém, as dificuldades recentes

advindas da "crise do petróleo" e suas implicações na reformu

lação da política econômica em parte se deveram, ao que nos

parece, à própria falta dessa "visão de longo prazo". Tomam-se,

então, determinadas situações, particulares e temporãrias, da

economia internacional, como base para a própria estratégia in

terna de desenvolvimento. Isso indica, no mínimo, uma grande

incapacidade de nos orientarmos por nosso próprios objetivos.

Muito embora essa atitude possa apresentar resultados tentado
li _ • _ -

res a curto prazo, a consequencla e que as alteraçoes externas

acabam forçando grandes mudanças estratégicas, geralmente com

enormes sacrifícios internos.

Essa constatação é reforçada com os resultados da

Parte B , quando ficou claro que o crescimento intenso das im

portações decorreu predominantemente da componente "quantitati

vali, beneficiando-se o País da estabilidade e mesmo da redução

dos preços internacionais até o início da década de 70. Entre
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1973 e 1974, contudo, as elevações quase generalizadas de pre-

ços, lideradas pela quadruplicação dos preços do petróleo, in

cidiram sobre uma pauta de importações excessivamente" incha

da", em quantidade e variedade de produtos. O resultado, obvia

mente, foi o crescimento dramático do déficit comercial, agr~

vado pelo aumento substancial da taxa de investimento no biê

nio. Além disso, como é sugerido pelos resultados dos exercíci

os nos Apêndices, grande parte das importações se constituiu

de ~rodutos com "escassez interna relativa" a curto prazo,vale

dizer, capazes de serem reduzidas, a médio, e longo prazo, se

adequadamente "pressionado" o sistema produtivo pela política

econõmica.
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PARTE C

Conclusão, Perspectivas e Sugestões de política Econômica

Pode-se admitir que a política de comércio exterior,

posta em prática desde 1964 e, ao longo dos últimos anos, con

sideravelmente reforçada em suas linhas básicas, constituiu-se

em uma das causas mais importantes da retomada do crescimento

econômico. Não teria sido realmente possível sustentar tão al

tas taxas de crescimento sem que as disponibilidades de divisa

respaldassem a crescente demanda de bens e serviços do ex te

rior, imprescindíveis à efetivação dos elevados níveis da prQ

dução e formação de capital.

A modesta amplitude deste estudo nao autorizaria a

pretensão de apresentar uma avaliação compreensiva dos benefí

cios e custos dessa orientação, mas a menos que o Governo in

sista em certas medidas mais discutíveis, ou que permaneça o

misso diante de certas distorções, o que provavelmente não o

correra, parece claro que a orientação até agora adotada deve

ser mantida em suas linhas gerais (política comercial, não a

financeira) ,não obstante a necessidade de aperfeiçoamento em

alguns de seus detalhes.

Por outro lado, a evolução recente das transações in

ternacionais, que já se fez à taxa anual próxima de 15% - e

tudo leva a crer que essa tendência se acentuará - oferece ex

celentes perspectivas a países como o Brasil, candidatos ao

engajamento crescente no sistema econômico internacional. Dada

a ainda reduzida participação do País no mercado, não muito su

perior a 1%, e supondo-se a persistência e coerência da políti

ca de "abertura" para o exterior, não parecem existir obstácu

los de ordem geral ao crescimento dessas trapsações.

As restriçôes às importações impostas por alguns pai
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ses, tarifãrias ou especialmente "nio-tarifãrias" , sao as ve

zes apontadas como barreiras intransponíveis as exportações de
26

países em desenvolvimento. ~ óbvio que tais medidas impõem li

mitações a alguns setores produtivos (tais como o têxtil e o

de vestuário, por exemplo), onde supostamente existiriam maio

res "vantagens comparativas" de custo nos países menos desen

volvidos em geral. Este estudo, em funçio de seus próprios ob

jetivos, deixou de considerar tais aspectos, os quais, contudo,

já haviam sido anteriormente analisados com certo detalhe}7

A prevalência de tais restrições nio parece, porém ,

"irrevogãvel" , assumindo amifide caráter circunstancial, haja

vista o próprio sentido específico de incidência das mesmas

(por países e por mercadorias). E caberá ao Governo,sempre que

possível, procurar contornar ou "negar" a diluiçio de tais en

traves, até mesmo por antecipaçio, em alguns casos.28 Sem embar

go, o caminho mais eficiente para a superaçio de possíveis en

traves setoriais estará na contínua diversificaçio e recomposi

çio da pauta de exportações, em direçio a produtos e regiões

de demanda mais IIdinâmicall IIcriando-sell as vantagens comparati

vas do País precisamente nesses segmentos do mercado.

Foi visto, que a manutençâo a mais longos prazos do

recente export-drive brasileiro dependerá da capacidade de se

recompor a pauta de exportações no sentido de produtos de

maior dinamismo da demanda e para mercados também mais "dinâmi

cosll
•

(26)Ver, por exemplo, as declarações do Prof. Gunnar Myrdal, por ocasião de
sua estada no País (entrevista publicada pela revista Veja, 12/09/1973), em
Doellinger ... A política, pág. 162.
(27) Ver Car~os Von uoellinger, Restrl~ões ... op. cit.; idem
(28)Ver, a propósito, algumas indicações e recomendações constantes do
estudo do mercado americano para artigos de vestuário: Export Opportunities
for Brasilian Clothing in the U.S.Market; Report to Government Trade Bureau,
(Artur D. Little, Inc., Dec., 1972), cf. Doellinger ... a política ... op.
cit. p , 162.
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Essa orientação e aqui sugerida como lema básico

quando da montagem de uma estratégia de longo prazo de promo

ção de exportações, e para tanto, as primeiras providências de

verao situar-se no aprimoramento do sistema de incentivos as
- 29exportaçoes.

Ressalta-se as alterações das alíquotas de IPI para

fins de créditos fiscais não obedeceram a critérios bem defini

dos em termos de uma estratégia de expansão de exportações.

Tais alterações basearam-se na filosofia subjacente à montagem

de toda a política econômica dos últimos anos, qual seja, a

de um excessivo pragmatismo em detrimento do planejamento.

Assim,no que concerne aos benefícios fiscais, esp~
cialmente os créditos do IPI e IeM, lembra-se mais uma vez que

sendo os mesmos baseados a finalidade de expansão das exporta

çoes. Assim como se estuda e promove a melhor adequação das

alíquotas do imposto de importação, por exemplo, não parece

descabida a idéia de um constante esforço de aprimoramento das

"taxas de subsídios", baseadas nos créditos fiscais. Sugestões

nesse sentido já têm surgido;O baseadas algumas em argumenta

ções sensatas e proveitosas. Ao Governo, contudo, caberá a fi

xaçao dos critérios adequados que nortearão tais reformulações,

assim como fixar também seus critérios na política tarifária

de importações, caso deseje o real aprimoramento do sistema.

Por outro lado, quaisquer que fossem os critérios a

dotados, dever-se-iam impor limites rigorosos quanto a amplia-

ções dos atuais níveis de subsídios. Além disso, se de fato am

pliações tivessem que ser efetuadas, deveriam ser sempre tempQ

rárias e decrescentes, em analogia à doutrina da "indústria

(29)Doellinger, Carlos Von et. alii. A política brasileira de comércio ex
terior e seus efeitos: 1967/73. Rio de Janeiro, 1PEA/1NPES, 1974.
(30)Ver, por exemplo, os documentos divulgados ao fim do I Encontro Nacio-
nal dos Exportadores (I ENAE) ,promovido pela Associação Nacional dos Expor
tadores, novo de 1972.(cf. Doellinger, A política •..op. cito pág. 163). -
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nascente" substituidora de ~mportaç6es.

Na ausência de situaç6es excepcionais, nao faz senti

do um sistema de permanente e crescente subsidiação à exporta

ção, assim como é precária a defesa da proteção tarifária perma

nente. Quando muito não seja, a própria receita fiscal do Gover

no, tanto Federal quanto Estadual, acabará se ressentindo a me

dida que crescer a participação do comércio exterior na renda.31

Deve-se lembrar ainda que a manutenção ou elevação

dos subsídios à exportaç6es concomitantemente com a concessao

de amplas facilidades às importaç6es, inclusive com redução ou

anulação de tarifas, poderá implicar sérias distorç6es internas.

Firmas multinacionais, por exemplo, serão certamente tentadas a

auferir lucros não declarados, tanto ao "exportar incentivos" a

outras empresas do grupo (reduzindo os preços de exportação)

"~!1uantoao importar insumos e equipamentos a preços bem mais ele

:3dos que seus custos de produção. Por outro lado,consideraç6es

-~qui não desenvolvidas, mas certamente da mais alta importância,

poderia ser ainda mencionadas tais como os efeitos sobre a dis

tribuição da renda, resultantes da crescente subsidiação as ex

portaç6es.

Uma característica geral da maior parte dos incenti

vos de todo tipo atualmente existentes, e não só os diretamente

relacionados às exportaç6es, é a de beneficiar os proprietários

dos fatores de produção mais escassos, especialmente o capital,

justamente visando à maior oferta futura dos mesmos. Em conse-

qüência, concentra-se a renda, muito embora algumas parcelas

desses benefícios sejam "transferidas" aos demais fatores de

produção, através dos efeitos multiplicadores dos aumentos do

(31)Pelo sistema atual, se em alguma época futura as firmas exportarem pou
co mais de 50% da produção, a arrecadação do IPI e IeM será nula, (comenta-
rios de Doellinger ••. ibidem; pág. 163).
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emprego e da renda.

Análises detalhadas de tais efeitos parecem necessári

as, especialmente quando se acirra o debate em torno do tema da

distribuição de renda, e não parece que a política de incenti
vos governamentais tenha sido compreensivamente incluída no rol

dos fatores explicativos.

No que concerne aos financiamentos, haverá obviamente

a necessidade de contribuições crescentes de recursos. Os conce

didos sob a égide da Resolução nº 71 do Banco Central, para
fins de "capital de giro" das empresas exportadoras, talvez a

presentem alguma dificuldade de expansão, principalmente devido

ao elevado subsídio implícito na taxa de juros (8% a.a., sem

qualquer correção). Contribuições adicionais poderão provir de

outras fontes disponíveis ao Governo desde que a remuneração se

aproxime mais de valores reais.

Os financiamentos a longo prazo a ampliação da capaci

dade de produção para exportação demandarão igualmente recursos

crescentes, e talvez os mecanismos existentes devam sofrer re

formulações e ampliações. Nessas reformulações pareceria ainda

mais recomendável a fixação de prioridades, de vez que, nesse

caso, interfere o Governo na alocação da capacidade produtiva ~

tilizando recursos direta ou indiretamente sob sua responsabili

dade.

Finalmente, recursos mais volumosos serao especialmen

te necessários ao financiamento das exportações propriamente di

tas (financiamento ao consumidor-importador do Brasil). Relem

bra-se que para certos tipos de bens de alto valor unitário,tão

ou mais importantes que preço competitivo são as condições de

financiamento. Vale, a propósito, a recente experiência da Espa

nha, que ampliou consideravelmente suas exportações de máquinas

e equipamentos, inclusive conquistando ,mercados na ALALC, em
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meados dos anos 60, às custas básicamente de empréstimos e fi

nanciamentos em condições mais vantajosas do que as dos seus

concorrentes.

Porém, para a complementação das diversas medidas . -Ja
existentes no sentido da montagem de uma estratégia de longo

prazo de expansão das exportações, talvez fosse desejável uma

participação mais ativa do Governo tanto na vanguarda da 11 aber

tura" de novos mercados (em termos de produtos e regiões), como

já se nota em algumas atitudes dos Ministérios do Planejamento

e Relações Exteriores, quanto na retaguarda do sistema produti-

vo, procurando tomar medidas que forcem a recomposição da pauta

em favor dos produtos mais "dinâmicos".

Tal atuação deveria apoiar-se em estudos que, partin

do da oferta existente de exportáveis, indicassem as linhas pri

oritárias de atuação do Governo no âmbito externo e interno, a~

sim como, em etapas posteriores, surgissem as medidas específi

cas mais eficientes para a própria ampliação da oferta no senti

do de produtos e mercadorias mais "dinâmicos". Algumas primei

ras providências nesse sentido Ja começam a ser tomadas. Contu

do, ao que parece, estão marginalizadas no centro efetivo de de

cisões do Governo.32

Ainda com relação ao aprimoramento do sistema de in

centivos, deve-se assumir atitude de muita cautela no que tange

a certos estímulos possivelmente mais onerosos em termos so

ciais, tais como os resultantes do Decreto-Lei nº 1.236 e de aI

guns programas especiais que impliquem elevados custos de "pro

duçâo" de divisas (por exemplo, o referente à ind6stria naval ,

pelo menos nos termos em que está colocado).

(32)Convênio Itamaraty/IPEA, para a realização de estudos de oferta e deman
da de produtos potencialmente exportáveis pelo Brasil, iniciado em 1972, in
dicado por Doe1linger •.• ibidem, pág. 165.
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Não parece que ao País faltem alternativas melhores

que a pura e simples outorga de benefícios crescentes as corpo-

raçoes multinacionais, embora estas devam, claro está e sempre

que possível, receber tratamento não discriminatório. Por outro

lado, deverá residir no fortalecimento da empresa nacional, e o

Governo é o primeiro a reconhecer o fato,33 o fulcro do desenvol

vimento econômico efetivo. Medidas do tipo das implementadas a

través da regulamentação das trading companies, quando o trata

mento não discriminatório ao capital estrangeiro que surge ao

lado de incentivos especiais à empresa nacional, parecem indi

car o caminho mais apropriado a ser trilhado no futuro (pp.37 e

seguintes) .

Quanto a política de exportação de produtos agropecua

rios, esta deveria visar, sempre que possível, à diversificação

da pauta, mesmo que os produtos que agora polarizam as atenções

desfrutem de excelentes condições no mercado (corno no caso da

soja). Já deveriam estar bem compreendidos os inconvenientes da

excessiva dependência em relação a um ou a alguns produtos, no

caso, a dependência do próprio setor agrícola. Surgem já proble

mas com o abastecimento interno de alimentos e matérias- primas

e com a estabilidade desejada dos preços, sem contar as possi.

veis reversões conjunturais no mercado internacional, o que po

derá gerar grandes volumes de "excedentes" só exportáveis a pre

ços aviltados. Agindo preventivamente, poderia o Governo estabe

lecer políticas internas "compensatórias" que incentivassem as

demais culturas menos beneficiadas pelas condições do
ou dirigidas essencialmente ao atendimento da demanda interna.

mercado

Devem ser aprimorados, por outro lado, os incentivos aos aumen

tos de produção e produtividade, pois que SÓ assim se compatibi

(33)Metas e Bases para a Ação do Governo e I Plano Nacional de Desenvolvi -
menta.
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liza em definitivo o conveniente abastecimento interno com a

expansao das exportações.
Assim, parece lícito supor que o aperfeiçoamento das

medidas de política econômica, tomando-se por norma básica um
maior sentido de planejamento e evitando-se o caráter recente

de nítida improvisação, combinado com a crescente mobilização
das forças produtivas, propiciem ao País a continuação bem sece
dida do processo de abertura da economia para o exterior.

As exportações poderão crescer, ainda por algum tempo,
a taxas bem superiores às do comércio internacional, a níveis
médios talvez superiores a 20% ao ano. As importaçôes, por ou
tro lado, em função da própria estratégia encetada, tenderão a
acompanhar o crescimento das exportações.Nessas condições, vai
aos poucos perdendo sentido a idéia do trade constraint, bem co
mo a atitude já tradicional nos documentos e planos econômicos,
de tentar projetar as importações em termos de "necessidades" a

serem atendidas.
O fato é que tal estratégia pressupoe a crescente li

beralização das importações, seja através de políticas "seleti-
vas", porem a partir de critérios mais bem definidos, seja de
forma mais geral. Em alguns aspectos, como a atuação do Conse
lho de Desenvolvimento Industrial (CDI) parece evidenciar,a "s~
letividade" sem critérios bem delineados pode acarretar distor-
ções desnecessárias: seria bem mais simples e barato estabele
cer alíquotas mais reduzidas de importações (diferenciadas em
função da exist~ncia ou não do "similar nacional", ao invés de
obrigar as firmas à apresentação de projetos.

No que concerne à política de capitais externos, con
tudo, encontram-se objeções mais sérias às diretrizes recen

tes.34

(34)Doe11inger: ibidem, pago 141 e seguintes.
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Ao que tudo indica, nao parece realmente conveniente
nem necessãrio projetar "hiatos" crescentes de recursos reais ,
os quais implicariam níveis crescentes de endividamento com o
exterior.

À luz da anãlise dos fundamentos do volumoso ingresso
recente de recursos externos, pode-se afirmar com relativa cer
teza que igualmente se dilui a idéia tão arraigada do recource
~, pelo menos nos termos em que vem sendo tradicionalmente a
presentada. Ao que parece, apelar para a existência taxativa de
trade gaps ou recource gaps, no contexto atual da economia bra
sileira, soa como racionalização precãria.

Parece ter dado evidência de que o problema é muito
mais da adequação institucional e operacional dos mercados fi
nanceiros e de capitais do que de escassez efetiva de recursos
. 35lnternos.

Nessas condições, a crescente procura de recursos ex
ternos, elevando a dívida externa a níveis considerãveis,apenas
resulta de deficiências ou ineficiências institucionais inter
nas. Favorecer tal tendência, ao mesmo tempo em que se descuida
do aperfeiçoamento do mercado, não parece a atitude mais adequa
da. O Governo, por exemplo, através da atuação das Autoridades
Monetãrias, vem desempenhando internamente o papel de efetivo
intermediador financeiro, na medida em que financia o crescente
volume de reservas (superavit do balanço de pagamentos) com o
lançamento de títu~os do Tesouro (LTN e ORTN). Essa atuação,con
~udo, assume características de clara instabilidade, o que pode,

(35) Aliás, essa parece ser já uma constataçao em vias de ser incorporada à
própria teoria do desenvolvimento. Ver, a propósito, o recente artigo de
Mackinon (Um dos formuladores do famoso modelo dos "2 hiatos"): "On misun
der-standing the capital constraint in LDGs: the consequence for trade p~
licy" , in Trade Balance of Payments and Crowth, papers in Honor of Charles
P.Kindleberger. Edited by K-M-Bhagwati, R.N. Jones, R. A. Mundell and J.
Vanek (North Holland 1971), cf. Doellinger ... ibidem pág. 167.
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inclusive, acarretar sérios distúrbios à política monetária. No

ta-se, também aqui, o sentido improvisador da política econômi

ca, ao procurar resolver os problemas quando os mesmos muitas

vezes já se agravaram.

Também não parece sensato argumentar com a sólida po

sição de liquidez do País, garantindo a política de crescente

captação de recursos e endividamento externo, a menos que se

caia no círculo vicioso de justificar o despropositado aumento

de reservas pela garantia que oferecem à política de endivida

mento, que por seu turno em grande parte se justifica pela

cessidade de ampliação das reservas.36 Além do mais, todo

ne

o

processo vem dependendo em parte da pletora de recursos nos mer

cados financeiros internacionais, os quais vêm também assumindo

características de sabida instabilidade. Certamente, a crescen-

te dependência de recursos externos torna o sistema também de

pendente de variáveis fora de controle interno, acarretando cus

tos sociais futuros dificilmente previsíveis.

Tais considerações, porém, não significam a renúncia

a utilização de capital externo, na medida em que tais recursos

tenham de fato contrapartida real no financiamento de déficits

correntes. Sómente nessas condições e constituem em poupança e

fetivamente aplicada ao financiamento de investimentos internos,

contribuindo com eventuais complementações do suprimento de re

cursos reais e/ou de divisas~
o que se poe em dúvida efetivamente é a "programação"

de déficits crescentes (em face de situações conjunturalmente

favoráveis do mercado financeiro internacional), às custas da

não consideração dos fatos nos seus devidos termos, qual seja ,

(36) Doellinger, ibidem, pig. 167, comenta nio ser esta precisamente a li-
nha de argumentaçio do Anexo Especial 11 do Banco Central.
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a de uma aparente deficiência institucional interna nos

dos financeiros e de capitais.

Em vista dessa aparente deficiência interna,

merca

caberá
ao Governo, ao mesmo tempo em que promove a utilização de recur

sos disponíveis, estudar medidas que levem ao aprimoramento das

instituições. Não adianta apenas reprimir a excessiva entrada
de recursos sem atuar simultaneamente na contrapartida interna

do fenômeno, pois que de tal procedimento poderia resultar uma

"corrida" para fontes internas, incapazes de atender ã demanda,

a menos que haja injeções de recursos por por parte do Governo.

Até mesmo a estabilidade da taxa de juros, peça importante da

política de estabilização e de incentivo aos investimentos, po

de ficar seriamente comprometida. Há indicações, por exemplo

que a atitude vacilante das Autoridades Monetárias quanto ã im

posição de medidas mais drásticas na contenção do ingresso dos

recursos externos, em grande parte deve-se ao receio de sue e

feitos sobre a taxa de juros. Mesmo sabendo que a procura se in

tensificaria, o Conselho Monetário eliminou a obrigatoriedade

do recolhimento compulsório de 25% sobre os empré-s.timos de moe

da, em junho de 1973. E isso em decorrência do receio dos efei

tos internos originados da elevação das taxas de juros interna

cionais.

Finalmente, nao parece indesejável que o próprio Go

verno, reconhecendo a impossibilidade de adequação a curto pra

zo das instituições, lance mão de seus já consagrados instrumen

tos de captação de recursos (ORTN e LTN), por exemplo) e os re

passes ã rede bancária comercial e de investimentos.



CAPITULO V:

O COM~RCIO EXTERIOR E AS RELAÇÕES DE TROCA



A economia brasileira a partir do final do império
mostrava-se bastante vulnerável as crises no comércio com o ex

terior, principalmente na propagação das contrações do negócios

nos países industrializados, ou então provocada pela própria

crise do café. E o grau de dependência do país em relação as

economias centrais é que determinava a agudez dessas crises.

Aproximadamente 2/3 da produção agrícola brasileira

era destinada à exportação, no início do século. Antes, a depen

dência do país em relação ao exterior, com a importação de va

rios produtos alimentícios, no início da era Republicana, era

ainda mais aguda.

Um pouco antes e durante a I Guerra iniciou-se o pro

cesso de substituição da importação de produtos alimentícios

concomitantemente com urna política de diversificação da prod~

ção interna que na verdade ocorreu realmente nos idos dos anos

trinta, tornando essa dependência menor.

Mesmo assim, quase a metade da produção entre 1919 e

1939 era destinada ao mercado externo. A produção industrial pa

ra exportação era ainda incipiente, mesmo porque a exportação

de produtos industrializados dependia muito mais das importa-

ções que das exportações. Somente nos períodos de guerra e que

os industrializados chegaram a ter algum significado.

t evidente pois a grande importãncia que a evolução

do comércio exterior tinha para a economia interna do país, an

tes de 1945.
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TABELA V.l

BRASIL, COMÉRCIO EXTERIOR E ATIVIDADE INTERNA

(Valores em 1.000 contos de réis e percentagens)

1907 1919 1939

a) Exportaçio de produtos agrícolas 794,7 1.665,1 4.290,2
b) Exportaçio de produtos industrializados 66.2 513,6 1.325,3
c) Importação de produtos agrícolas 54,! 170,2 569,3
d) Importação de produtos industrializados 590,1 1.164,1 4.424,7
e) Valor da Produção agrfcola 1.170,0 4.614,4 11.705,8
O Valor da produção industrial 731,6 2.989,2 17.479,4
a} Produção agrfcola exportada (g = ale) (%) 67,9 36,1 36,7
h) Importação de produtos agrícolas

em relação ao consumo aparente
(h = ele + e - a) (%) 12,7 5,5 7,1

i) Produção industrial exportada (i =blO (%) 9,0 17,2 7,6
j) Importação de produtos industrializados em

relaçlo ao consumo aparente O =d/d + f) (%) 44,6 28,0 20,2

Fonte: VILLELA, Annibal Villanova, e SUZIGAN, Wilson. política
do governo e crescimento da economia brasileira - 1889-
1945, Rio de Janeiro, IPEAjINPES, 1975
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a) Exportações:

A pauta de exportações brasileiras a partir de 1889

até meados de 40 era composta ainda pelos oito principais produ

tos tradicionais representando cerca de 80 por cento das novas

exportações (Tabela V.2) e tendo no -café o carro chefe. Alter

nadamente nas crises do café, apareciam com algum destaque as

exportações de borracha, açúcar e algodão, nos períodos de 1887

-1913; 1914-23 e 1934-45, respectivamente.

TABELA V .2

BRASIL, PRINCIPAIS PRODUTOS DA EXPORTAÇÃO, 1889 - 1945

( Em percentagens)

lodos Café Açúcar Cacau Mate Fumo Algodão Borracha Couros e OutrosPeles

1897 67,6 6.5 1,1 1,2 1,7 2,9 11,8 2,4 4,8
1910 '52,7 1,9 2,7 2,7 2,8 2,1 25,7 4,2 5,21913 61,7 0.3 2,3 3,1 1,9 2,1 20,0 4,2 4,4
1918 47,4 3,9 4,2 3,4 2,8 1,4 12,0 7,5 17,4
1923 58,8 4,7 3,3 2,4 2,6 3.4 3,0 5,3 16,5
1929 72.5 0,4 3,3. 2.9 2,0 1,9 2,8 4,5 9,7
1933 69,1 0,6 3.5 3,0 1,8 1,4 0,8 4,3 15,5
1939 . 47,8 0.5 4,3 1,4 1,6 17,6 1,1 4,4 21,3
1945 32.5 0,6 3,2 0,9 1,2 9,1 2,4 3,6 46,5

Fontes: IBGE, Anuário Estatístico do Brasil, 1939-1940,pp.1379-
80; Brasil em Números, 1960, p.88; in: Villela, pág. 50.

b) Importações:

A pauta de importações, por outro lado, sofreu gran

des e importantes modificações no início da República Tabela

V.3) com os bens de consumo, que no início do século até
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1907) representavam cerca de 40 por cento das nossas importa
çoes, tiveram sua participação continuamente reduzida até os

anos 40. Entretanto, como se vê na Tabela V.3 referida, o

grau de dependência em relação aos combustíveis, lubrificantes

e matérias-primas cresceu quase que na mesma proporção.

TABELA V. 3

BRASIL, IMPORTAÇÃO SEGUNDO OS TIPOS DE BENS, 1901-1945
(Em percentagens)

Bens Cornbust iveis Bem
I'e r iodos de e Matérias- de

Consumo Lubrificantes -Pnrnas Capital

1901-1907" 36,9 8,2 46,9 7,1
I~U~·1913 30,8 8,6 46,7 13,9
191-1-1918 26,2 14,6 52,3 6,9

191~-19:!3 19,9 12,9 55,7 U,5
1924·1929 21,3 11,1 52,8 14,8
19301932 17,1 16,0 55,9 11,0
1933-1939 17,6 .12,4 52,1 17,9
1~4u-1945 12,6 13,4 52,5 21,5

Fonte: Villela, pago 52

Esse crescimento da dependência em relação às maté

rias-primas denotava uma diversificação da produção interna,com

a entrada de outras matérias-primas de elaboração mais refinda,

como dos produtos químicos, do aço, entre outras.

Essa diversificação do parque industrial entretanto ,

veio a ser mostrada principalmente com o crescimento significa-

tivo das importações dos bens de capital, mormente nos períodos

favorãveis do comércio exterior, particularmente com o ãpice de

alguns produtos (fases históricas), como o café, que teve, no

período considerado, dois auges: em 1908-13, logo após a primei

ra valorização do café e 1919-29, auge das políticas de valori-
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zaçao e defesa constante do café. Nessas fases, a importação de

bens de capital se mostrou bem mais acentuada, propiciando um

aumento considerável na formação de capital da economia.Ressal-

reve-se no entanto, que essas importaç6es foram drasticamente

duzidas no período da I Guerra (1914-18) e na 11 Guerra, o per

~entual so se mostrou elevado, em função das importaç6es, pelo

Governo, dos equipamentos para instalação da primeira siderúrgi

ca nacional de grande porte.

Pode-se dizer, resumindo, que as importaç6es de bens

de capital eram influenciadas pelas próprias fases de crescimen

to da atividade interna, sendo, portanto influenciadas pelas

tend~ncias de longo prazo das relaç6es de trocas e

de importar.
capacidade

c) Tend~ncias de longo prazo da Relação de Trocas e da Capacida

de de Importar:

A cultura do café desempenhou papel histórico da eco

nomia brasileira, além de ser o produto que representou, nesse

período, 1889 até o início da Revolução Industrial brasileira(a

nos 40), o grande peso da nossa pauta de exportaç6es. Por isso,

as crises enfrentadas pelo café durante todo essE' tempo, refle

tiam as próprias crises da economia brasileira. Quando o café

estava em baixa, a economia sofria períodos de crise e quando o

corria o inverso, a economia tar.\bémpassava por boas fases ( pe

riodcs de ascensão dos ciclos) e a tend~ncia de longo prazo do

café no mercado mundial determinava a tend~ncia de longo prazo

das relaç6es de troca da economia, mesmo porque a formação de

capital na economia dependia substancialmente da importação, as

crises e fases áureas do café, coincidiam seguramente com as

crises e boas fases da nossa economia.
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Sem se afirmar que o crescimento do café tenha sido

bom para o crescimento de longo prazo da economia, mesmo porque,

provavelmente o grande crescimento de sua capacidade de produ

ção, até em função mesmo do atraso de outros setores, conjumi

nando com a enorme dependência da atividade econômica em rela

çao a um so produto, primário, de exportação, tenham sido alta

mente prejudiciais à economia como um todo.

As figuras V.l e V.2 mostram nítidamente as tendên-

cias de longo prazo do comércio exterior do país no período de

1889-45 e a tabela A mostra que somente a partir do primeiro a

no deste século, e que foi possível construir índices de quanti

dade e preço das exportações e importações e consequentemente o

1ndice de Relação de Trocas e Capacidade de Importar, mostrando

que a Relação de Trocas foi significativamente deteriorada nes

sa primeira fase do nosso estudo, mostrado nessa primeira tabe

la, de 1901-19.
Seguramente, de 1889-900 a Relação de Trocas esteve

também em período negro, de contínua deterioração, mesmo porque

o preço do café, com excessão de 1893, experimentou contínua re

dução.
Mesmo a partir deste século (1901) e até pelo menos

1919, observa-se queda na tendência de longo prazo das Relações

de Trocas, acompanhando precisamente as muitas flutuações do

preço do café, ora por problemas de crise do mercado, ora por

questões de exportação(excesso de oferta), aumentando ou dimi

nuindo a capacidade de importar.
Via de regra as importações seguiram as tendências da

capacidade de importar, normalmente com a defasagem de um ano,

excessão apenas no período 1915-19, quando o aumento do volume

exportado esteve ligado a uma discreta diversificação na

de exportações. Nas palavras de Anibal V.Villela e Wilson

pauta

Su
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zigami (1975) •

•.. a partir dos anos trinta, com a crise do café e a

Grande Depressão, as tendências do Comércio exterior

sofreram importantes modificações. Na verdade, até o

final da 11 Guerra, o comércio exterior do Brasil nao

havia recuperado os níveis de antes da depressão. A

crise do setor externo da economia brasileira depois

da debacle do café foi talvez uma das mais longas de

sua história. Nela residiu a causa da estagnação do

crescimento da economia, em termos per capita entre

1928-29 e 1941.

Mas a capacidade de importar, a partir dos anos

trinta; caiu menos que a relação de trocas. O café ha

via perdido parte de sua influência sobre a relação

de trocas, surgindo o algodão, com preços mais está

veis no mercado internacional, como segundo mais im

portante produto de exportação. Mas foi o aumento do

volume das exportações, nos mesmos anos, o responsa -

vel pelo arrefecimento da queda na capacidade de im

portar. Isso certamente beneficiou o surto industrial

que então se verificava. As importações, no entanto,

apesar do aumento entre 1933 e 1937, mantiveram-se em

níveis muito inferiores aos de 1928-29.

No período de guerra, e principalmente entre 1941

e 1945, "houve uma ligeira recuperaçao na relação de

trocas e, aliado a um maior volume de exportações, um

aumento na capacidade de importar. O fator de recupe-

ração foi uma nova (e esporádica) diversificação nas

exportações. Desta vez os tecidos chegaram a represen

tar um quinto do valor exportado. Mas as condições de

guerra impunham severa limitação às importações.O co
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mércio exterior, durante a 11 Guerra, ainda nao se ha

via recuperado totalmente.

Em suma, a crise do comércio exterior antes e durante

a I Guerra Mundial atrasou a industrialização do Brasil e duran

te a 11 Guerra esse atraso ficou por conta das restrições ao

comércio exterior.

Annibal V.Villela e Wilson Suzigam sustentam que;

... A relação de trocas caiu continuamente nos anos

trinta, em virtude da crise do café. A renda real, en

tão, teve a sua tendência dos anos --vinte totalmen

te invertida: passou a crescer a uma taxa bem menor (

cerca de metade) que a do produto real. E a economia

permaneceu estagnada, em termos per capita, entre

1928-29 e 1939-40. Parece evidente que isso teve mui

to a ver com a crise do café.

Na verdade, foram os efeitos da crise do café du

rante os anos trinta que impediram a total recupera-

çao, em termos per-capita, da economia brasileira dos

efeitos da Grande Depressão. O programa de sustenta

ção federal do café não teve a repercussao que se a

creditava para a recuperaçao da atividade econômica.

O início de um movimento de recuperação a partir de

1932 esteve ligado ao agravamento do déficit orçamen-

tário do Governo Federal. Este deveu-se a despesas ex

traordinárias em virtude de duas ocorrências fortui -

tas: uma grave seca no Nordeste e a Revolução Consti

tucionalista no Estado de são Paulo. Mas foi importan

te também a recuperação da produção industrial já a

partir de 1931, em virtude das restrições imposta~ as
I

importações pelo controle cambial e a própria de~res-
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sao.

A crise do setor café, no entanto, agravou-se por

toda a década de trinta. E, apesar da diminuição da

importância relativa do café nas exportações, a rela

ção de trocas teve a sua queda acentuada. O aumento

no produto real foi então anulado, em parte, pela con

tínua perda de poder aquisitivo da parcela exportada

do produto interno. Cabe perguntar se nao teriam sido

muito mais drásticos os efeitos da Grande Depressão e

da crise do café no Brasil, se nao tivesse havido o

rápido crescimento da produção industrial nos anos

trinta. Esse crescimento foi, no entanto, novamente in

terrompido com o advento da 11 Guerra Mundial.

No período de guerra a economia experimentou uma

breve volta as condições anteriores à depressão.A pr~

ção real da agricultura cresceu a taxas reduzidas. E

o crescimento da produção industrial foi restringido

voltando a se acentuar a preponderância dos setores

tradicionais (principalmente têxteis). Mas o café te

ve seus preços novamente aumentados. Isso, conjugado

com uma razoável diversificação da pauta de exporta

çao (têxteis), fez com que a relação de trocas voltas

se a aumentar. E deu-se, então, o inverso do ocorrido

nos anos trinta: a renda real passou a crescer mais

ràpidamente que o produto real, que estava declinando

em termos per capita entre 1941 e 1945.

~ fácil perceber, portanto, que o crescimento e diver

sificação da atividade econômica no Brasil antes de

1945 foi prejudicado por urna extrema dependência em

relação às condições do comércio exterior. E isso em

sua maior parte deve ser atribuído aos planos de valo
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rização e defesa permanente do café, e as políticas

contencionistas do Governo Federal.

d) O Comércio Exterior antes da I Guerra

. Como dissemos anteriormente, a evolução do comércio

exterior no período precedente a 1914-18 foi altamente condicio

nada pelo comportamento do café no mercado externo. Havia a de

terminação de manter baixo o nível de importação e alto o de ex

portação, buscando-se, com saldos positivos na balança comer

cial, superar o alto endividamento externo. Em função da crise

da agricultura brasileira, primeiro reduzindo a produção e con

sequentemente fazendo cair o volume exportado, mesmo atenuada

pela alta nos preços em 1889-91, fez cair a receita exportada ,

e segundo com a redução na produção destinada ao mercado inter

no, fez com que aumentando o volume das importações, o comércio

externo brasileiro sofreu crises importantes. Apenas em 1893 o

preço do café teve ligeira alta, voltando a cair no final do se

culo. Disso surgiu a borracha como segundo item mais importante

na pauta de exportação brasileira. Mesmo com o surgimento da

borracha como produto proeminente na parte de exportação, a re

ceita de exportações caiu e com isso aguda a deterioração dos

Termos de Intercãmbio e consequentemente limitação de capacid~

de de importar da economia. Entre outros fatores, a contínua

desvalorização cambial levou o comércio exterior da República ,

mormente nos primeiros decênios, a longos períodos de crise,ten

do sido acentuada com a adoção de novas e importantes medidas

restritivas das importações por eles colocadas em prática (como

a nova tarifa das alfândegas, decretada em 1900).
Num ciclo antes de 1903 a 1910-13 o comércio exterior

do Brasil experimentou uma grande fase de expansão, tendo sido

apenas discretas até 1908, tendo havido grande aumento no volu
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me das exportações. Entretanto as relações de troca e a capaci-

dade de importar básicamente não se alteraram, fato este que

teve no café e suas oscilações de preços, o ponto fundamental.

Os investimentos públicos (ferrovias e portos, principalmente)e

os privados(estes em menor escala) deram a esse período cíclico

(curto) uma dinãmica razoàvelmente animadora, até que a crise

internacional, por volta de 1913 veio interromper essa boa fase

com a economia, entrando a partir daí na primeira grande crise

do comércio exterior, com agudas quedas nos preços externos afe

tando também o poder de compra, refletindo no baixo volume de

importações.
Os saldos da balança comercial começaram a crescer a

partir de 1915, resultante da diversificação da pauta de expor-

tações através da venda de produtos não tradicionais e princi

palmente dos não duráveis, que passaram de 3,8% no período de

1901-13 para 15,2% durante 1914-18, tendo dobrado esse volume

durante a Guerra.A Tabela V.4mostra o comportamento da balan

ça comercial durante a Guerra.

TABELA V.4

BRASIL - VALOR DAS EXPORTAÇÕES, IMPORTAÇÕES E BALANÇA COMERCIAL
1913-1918

(1.000)

Exportações Importações Saldo

1913 65.451 67.166 - 1.715
1914 46.803 35.473 11.330
1915 53.951 30.088 23.863
1916 56.462 40.369 16.093
1917 63.031 44.510 18.50 I
1918 61.168 52.817 8.351

Fonte: SEEF/MF, publicados no Anuário Estatístico do Brasil
1939-40,pp.1358/9 in: Villela, pág. 121
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No entanto as Relações de Troca continuaram sendo de

terioradas em 1917-18, em função da queda dos preços do café e

borracha, em razão até do anunciado da iminência de uma enorme

safra nesse período, o que não veio a ser confirmada em função

das fortes geadas em 1918, afetando cerca de 1/3 dos cafeeiros

existentes e novamente se verificando a presença das oscilações

do café na economia. Desta vez, atenuando a crise.

Nas palavras de Suzigan e Villela:

"Em seu conjunto, a década dos vinte pode ser consi

derada como o auge da economia de exportação, apesar da crise

do comércio exterior dos anos 1920-23 e do início da Grande De

pressao, em 1929. Os efeitos da terceira valorização do café, e

fetuada em 1922-23, se fizeram sentir e a recuperaçao e manuten

ção de seus preços em níveis elevados tomaram as relações de

troca novamente bastante favoráveis até 1928, permitindo a ex

pansão das importações. Para isso contribuiu também o afluxo de

capitais oficiais e particulares, a partir de 1926. De 1924 a

1928, o valor das exportações atingiu níveis nunca alcançados

no período de 1889-1939, exceto em 1919. Quanto às importações,

em 1928 o seu valor atingiu o nível máximo do período de 1889 -

1939.
Reagindo aos altos preços, o volume da produção das

culturas de exportação duplicou entre 1920 e 1928, ao passo que

o volume da produção das culturas para o mercado interno, cujos

preços subiram, cresceu apenas 13%.
A agricultura de exportação continuou como o fator

dinâmico da economia. Assim, em média, no período 1928-28, a ta

xa anual de crescimento do volume de produção das culturas de

exportação (com forte preponderância do café) foi de 9,0%, en

quanto que a da produção agrícola como um todo de 4,5% e a da

produção industrial, de apenas 3,9%.
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to real como da renda real. Em resumo, no período 1920-1928, co

mo um todo, as taxas médias anuais de crescimento do produto na

cional bruto e da renda nacional foram, em termos reais, respe~
tivamente de 4,7% e 6,3%.

Como foi a agricultura de exportação, principalmente

o setor cafeeiro, que usufruiu altos preços, a melhoria da ren

da real deve ter se concentrado básicamente nesse setor.

TABELA V. 5

BRASIL - IMPORTAÇÕES SEGUNDO OS TIPOS DE BENS, 1901-1929 - EM
PERCENTAGENS DO TOTAL

Médias dos Períodos

1901-1910 1911-1920 1920-1929

Bens de Consumo 35,2 27,0 20,8
Duráveis 5,8 7,0 10,2
Não Duráveis 29,4 19,8 10,6

Combustíveis e Lubrificantes 8,2 12,5 11,5
Matérias-Primas 47,1 50,4 53,7
Bens de Capital 8,8 10,1 14,0

Para a Indústria 2,2 3,1 3,9
Bens Não OassÍficadol 0,7

Total 100,0 100,0 100,0

Fonte: Estimativas com base nos dados do SEEF(Serviço de Estatís
tica Econômica e Financeira do Ministério da Fazenda) .in:
Villela, pág. 152

É digno de destaque especial pela oposição que ocupou

nas exportações brasileiras durante a guerra o caso da indústria

têxtil. Seus produtos chegaram a representar quase 20% do valor

jas exportações. Entretanto, esse surto de exportações so durou

iurante o período de guerra, pois o alto preço dos tecidos, dev~

io principalmente ao baixo rendimento dos equipamentos obsoletos

~ os sérios problemas de qualidade, frequentemente causados por

fraude, não permitiram no pós-guerra à indústria têxtil competir
:om os fornecedores tradicionais.
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Em resumo, nao obstante o comércio exterior ter pro

porcionado ao País nos anos de guerra uma melhora de 42% nas re

lações de trocas, que por sua vez criou uma capacidade de impor

tar suficiente para atender às necessidades da industrialização

que se iniciara nos anos trinta, a limitação das importações im

posta pela guerra teve como resultado uma desaceleração do rít

mo de desenvolvimento industrial. Daí ter a indústria, como um

todo, crescido nos anos de guerra a taxa anual de 5,4%, isto e,

sensivelmente inferior à da década dos trinta, 8,4%, e dos a

nos 1933-1939, quando alcançou 11,2%.

TABELA V. 6

BRASIL - PRODUTO FíSICO PARA ANOS ESCOLHIDOS, 1907, 1919, 1939
(Mil Contos de Réis a Preços Correntes)

1907 % 1919 % 1939 %

Agricultura •
Indústria •

1.053 79,0 4.153
279 . 21,0 1.105

1.332 100,0 5.258

79,0 10.188 56,9
21,0 7.725 43,1

100,0 17.913 100,0Total

* Valor líquido da produção. in: Villela, pag 225.

1) Agricultura

Compreende a produção de lavouras, extrativa vegetal

e produção animal e derivados. Para o ano de 1939, os dados uti

lizados foram os do Centro de Contas Nacionais, IBRE/FGV, com

base no Censo Agrícola de 1940.

Para 1919, a estimativa parte dos dados para lavou
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ras e extração vegetal nos anos de 1920/22, ou seja, das expor

tações de produtos agrícolas daquele períod~ e sua participação

no valor da produção agrícola total. Fez-se um ajuste no dado

das exportações de produtos agrícolas em 1919, supondo-se que a

relação "exportação/produção" observada em 1920/22 tenha-Se man

tido aproximadamente a mesma em 1919. Como a variação dos pre

ços por atacado dos produtos agrícolas entre 1919 e 1920 foi

muito pequena, a relação utilizada parece razoàvelmente aceitá

velo

o dado acima obtido foi reduzido de 10 por cento, is

to e, aproximadamente a metade da margem de consumo intermediá-

rio observada no ano de 1939 ,(dado do Censo Agrícola de 1940)

de vez que, em 1919, a agricultura devia ser bem menos técnica.

Ao valor acima obtido foram adicionados 510 mil con

tos de réis referentes ao valor da produção animal e derivados

em 1920, devidamente reduzido inicialmente de 1,75% correspon -

dente ao aumento estimado da produção real entre 1919 e 1920(ta

xa anual média observada nos anos 1920-1929) a fim de se obter

o dado para 1919 e, em seguida, de 3,6%, ou seja, da alta de

preços entre 1919 e 1920 (taxa anual média dos preços dos produ

tos animais e derivados nos anos 1920-1929).

Os dados básicos para 1907 são os referentes ao va

10r da produção dos produtos agrícolas de exportação, os únicos

para os quais existiam informações. A subestimação deste dado é

devida principalmente à falta de informação sobre a produção de

cana-de-açúcar. Desse dado foram deduzidos 10% (à semelhança do

que se fez para 1919) por conta da margem de consumo intermediá

rio, a fim de se obter o valor líquido da produção. Em seguida,

foi adicionado o montante de 87 mil contos de réis, relativo a

estimativa da produção animal e derivados a qual foi obtida ob

servando a relação "produção animal/produção agrícola total" em
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1919, que foi de 15% e que foi reduzida para 10% em 1907, uma
vez que sómente pouco antes da I Guerra Mundial foi instalada
no país a indústria de frigorificação de carnes, o que fazia
com que a importação de ca~nes e derivados fosse bastante eleva
da no início do século. Esse montante de 87 mil contos já e lí
quido dos 10% da margem de consumo intermediário.

2) Indústria

Trata-se apenas da indústria de transformação, isto
e, nao foram abrangidas a produção das minas, a indústria de
construção civil, os serviços de utilidade pública e a indústr!
a extrativa mineral, para as quais não existiam dados em 1907.

O valor líquido da produção industrial (valor adicio
nado) para o ano de 1919 foi estimado por gênero de indústria,a
.partir dos dados do Censo Industrial de 1920 (reclassificado s~
gundo o critério do Censo de 1960). Para o ano de 1907, tinha -
se o valor da produção industrial segundo o Levantamento Indus-
trial de 1907, reclassificado por genero de indústria, segundo
o critério do Censo de 1960 e , tendo-se observado que, entre
1907 e 1919, as relações "HP/Operário não tinham sofrido modifi
caçoes sensíveis por gênero de indústria, julgou-se razoável
aplicar as relações "valor adicionado/valor da produção", por
gênero de indústria em 1919, os valores de produção por genero
de indústria em 1907, com o objetivo de estimar o valor adicio-
nado. Finalmente, para 1939 utilizaram-se os dados do Centro de
Contas Nacionais, IBRE/FGV, com base no Censo Industrial de
1940.

e) Liberdade Cambial - 1889

O mercado cambial brasileiro até outubro de 1917 go
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zava da mais absoluta liberdade em suas transações. Embora, em

certos períodos, algumas medidas governamentais relacionadas

com o mercado de câmbio, tais como as que determinaram a cobran

ça em ouro dos direitos alfandegários em 1890/91, depois estau

rados a partir de 1899, como também a atuaçâo do Banco Oficial (

Banco da República, depois Banco do Brasil de 1895 em diante co

mo regulador do mercado de câmbio, além da criaçâo da Caixa de

Conversão para estabilizar o câmbio, pudessem ser interpretadas

como medidas indiretas de controle cambial, na verdade, não im

punham restrição a quaisquer tipo de operações cambiais. Os ban

cos particulares, grande parte dos quais estrangeiros, compe-

tiam com o banco do Governo na compra e venda de cambiais.

Eram frequentes, nessas condições, as oscilações da

taxa cambial em certos períodos e, a longo prazo, a desvaloriza

ção da moeda nacional. Enquanto esta era devida a causas funda-

mentais, aquelas se prendiam a particularidades do funcionamen-

to do mercado. Entre outras causas, as flutuações das taxas cam

biais provinham de:

i) manipulações especulativas por parte dos bancos particulares.

Acumulando saldos especulativos, forçavam a desvalorização cam

bial em ocasiões de escassez de divisas. Conquanto o Banco do

Brasil tenha exercido papel regulador do mercado cambial desde

1895, procurando evitar as flutuações oferecendo saques nas oca

siões de falta e comprando nos momentos de excesso de cambiais,

somente com a fiscalização das operações cambiais, decretada a

partir de 1918, seriam as operações especulativas diminuídas e

lentamente eliminadas;

ii) a irregularidade da entrada no mercado de cambiais de expo~

tação, determinando um excesso de oferta nos períodos de safra,
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principalmente do café, e escassez nas entressafras;

iii) impacto das compras do Governo: necessitando de cambiais

para o pagamento do serviço e amortização da dívida externa, a

lém de outras despesas, o Governo(em suas três esferas:federal,

estadual e municipal) efetuava a compra de uma so vez em epocas

determinadas e, o que e pior, se constituía sempre no maior com

prador do mercado, alegando-se frequentemente serem as suas com

pras a "origem das variações cambiaislll.

iv) o próprio comércio importador que, ante as flutuações da ta

xa cambial, buscava ganhos especulativos na importação de merca

dorias, conquanto a longo prazo fossem as importações desestimu

ladas pela depreciação cambial.

A depreciação cambial, por sua vez, tinha causas fun

damentais: o endividamento externo exigia gastos anuais por ve

zes iguais ou superiores ao saldo da balança comercial, que os

cilava grandemente em função de variações no preço do café, le

vando ao desequilíbrio da balança de pagamentos quanto nao ocor

ria entrada de novos capitais. A depreciação cambial, então, ti

nha um duplo objetivo: a busca de maiores saldos na balança co

mercial (desde que a desvalorização do câmbio desestimulava as

importações e estimulava as exportações), e manutenção da renda

do exportador, principalmente de café, que teve seus preços co~

tinuamente depreciados até 1899 (à excessâo da alta ocorrida em

1893), mais tarde, durante a guerra de1914/18.

A situação acima descrita foi característica dos anos

iniciais da República. O saldo médio anual da balança comercial

manteve-se, até 1898, por volta de 2.900 mil libras esterlinas

(1) Jornal do Comércio, Retrospecto Comercial de 1897, p. 36.
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Sómente as despesas com a divida externa, porem, exigem a média

anual de 3 milhoes de libras, o que levou a crescentes dificul

dades no mercado cambial até que, em 1898, importantes medidas

foram tomadas com o fim principal de interromper a tendência

desvalorizante do cãmbi02. A primeira delas foi o retorno da o

brigação do pagamento em ouro dos impostos alfandegários; esta

belecida inicialmente em 10 por cento, a "quota ouro" aumenta

ria nos anos subsequentes até que fosse alcançada a estabiliza-

çao cambial. Com isso teria o Governo os recursos necessários

ao pagamento dos seus compromissos sem participar diretamente

do mercado cambial, deixando de ser as suas compras a causa

principal das oscilações cambiais. A segunda medida foi a conso

lidação da divida externa, através do "Fundig-Loan" de 1898, se

gundo o qual os pagamentos de amortização e juros da divida con

solidada ficariam suspensos por 13 anos, recebendo o pais pelo

acordo quantia superior a 8 milhoês de libras esterlinas,3 e re

duzindo-se à metade, nos anos de 1899/1902, as despesas anuais

com a divida externa. Com isso, e com a contra-especulação exer

cida pelo Banco do Brasil, que negociava a maior parte das cam

biais e certificados-ouro para pagamento dos direitos alfandegá

rios, além do grande saldo verificado na balança comercial em

1900 (para o qual ocorreu de um lado, o grande aumento no preço

do café naquele ano, e de outro a redução nas importações devi-

da à introdução da quota-ouro e da nova tarifa de 1900), e a

entrada de cerca de 16 milhões de libras para a encampação de

algumas estradas de ferro para as quais o Governo dava garan-

tias de juros4, folgou o mercado cambial, valorizando-se a taxa

(2) Cf. relatório de 1899, "Introdução do Relatório do Ministro Joaquim Mur
tinho, Rio de Janeiro: Emprensa Nacional, 1899, citado por Vi11e1a, p. 17.

(3) Bouças, V.F., Finanças do Brasil, p. 197.

(4) Bouças, V.F., História da Dívida Externa, (Rio de Janeiro: Edições Finan
ceiras S/A., 1950), pp. 188-93.



de câmbio até fins de 1906.

A valorizaçâo cambial, no. entan ,11ao interessava
aos exportadores e produtores nacionais5 e o Governo, da mesma

maneira até o final do século passado combatia a especulação e

a desvalorização cambial oferecendo cambiais no mercado atra
vés do Banco do Brasil, procurava nesse instante refrear a ten

dência para a valorização, comprando grande parte das cambiais

que se ofereciam "por conta das obras de melhoramentos do por

to do Rio de Janeiro e da Estrada de Ferro Sorocabana, na for

ça das safras de café e borracha e nas proximidades de outras

importantes operações externas" ...6 Em 1905/06, entretanto

com a realização de empréstimos externos para as obras do por

to do Rio de Janeiro e venda da Estrada de Ferro Sorocabana

além dos empréstimos Estaduais, principalmente o da valoriza
ção (E 12.000.000) do café, contratado pelos Estados que parti

ciparam do Convênio de Taubaté, sem se falar nas estradas de

capitais particulares que a maior estabilidade cambial estimu-

lava, e os grandes saldos na balança comercial nos primeiros a

nos do século, o mercado cambial abarrotou-se de dívidas, e a

pressao para a valorização da taxa cambial levou a criação,jun

tamente com o Convênio de Taubaté, de um instituto destinado a

assegurar a estabilidade do câmbio. Com isso, atendia-se aos

interesses de exportadores e produtores nacionais. A fixação

da taxa cambial pela Caixa de Conversã07 foi feita a um nível

(5) Cf. relatório de Vieira Souto, (O Último Relatório da Fazenda, Rio de
Janeiro, 1902,p.252,citado por Villela, pág.298 .... traduz dos dados do
câmbio da época, quanto aos número desta alta.
(6) Relatório do Dr.Custódio Coelho, Diretor da Carteira de Câmbio do Ban-
co da República, apresentado em 20.01.1906 e transcrito no Retrospecto Co
mercial de J.do Comércio, referente ao ano de 1905, pp. 85-89.

(7) A caixa foi criada pela Lei nQ 1.575, de 06.12.1906; o mecanismo de
funcionamento da Caixa pode ser assim recumido: mantendo uma taxa cambial
superior à do mercado livre, a Caixa passaria a atrair a moeda estrangeira.
que seria comprada através da emissão das notas de estabilização. Desde que
não houvesse limites por essa emissão, a Caixa conseguiria manter a taxa
de estabilização, a diferença em relação à taxa de mercado sendo suficien-
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acima daquele que se verificaria através do livre jogo de ofer
ta e procura.

Nos anos seguintes a estabilidade do câmbio seria man

tida nao so graças à Caixa de Conversão como também ao quase-mo

nopolio do Banco do Brasil no mercado cambial, o qual vendia na

da menos de 75% das cambiais e cerca de 80% dos certificados-ou

ro para pagamento de impostos alfandegários. A própria existên-

cia dos depósitos-ouro da Caixa de Conversão era garantida pelo

Banco, que fornecia ao comércio cambial a taxa um pouco supe
rior à da Caixa, e sempre "1/32, 1/16d. a mais que os bancos es

trangeiros ••8. O grande fluxo de capitais tanto por empréstimos

oficiais quanto por aplicações particulares,9 entretanto, junta

mente com a elevação do saldo médio anual da balança comercial

a mais de E 12 milhões, deu ao mercado cambial condições para
suportar os encargos da divida externa (cujo pagamento foi inte

gralmente reassumido) e das remessas de capitais particulares ,

manifestando-se ainda pressao para a valorização da taxa cam
bial.

Em maio de 1910, quando foi atingido o limite legal
dos depósitos da Caixa de Conversão, acarretando o seu fechamen

to a 21 daquele mês,lO valorizou-se a taxa de câmbio, contra o

que surgiram protestos, tanto de exportadores, que viam na valo

rização cambial a diminuição dos preços em mil réis dos prod~

tos exportados, como de industriais, pelo consequente baratea

mento do produto estrangeiro com similar nacional, além da dimi
temente pequena para desestimular operações internacionais de arbitragem. A
caixa, porém, tinha um limite de emissão de 320 mil contos de reis, que,uma
vez atingido, torná-Ia-ia, inoperante, citadas por Villela, pág. 298
(8) Jornal do Comércio, Retrospecto Comercial,(1907) pp.71 e 115.
(9) Entre 1906 e 1912, elevou-se a 143.480.190 esterlinos o capital novo le
vantado nas praças estrangeiras para o Brasil. (Sendo E 104.276.561, empres-
timos oficiais, e E 39.207.629, capitais particulares); Souza Reis, F.T., O
Padrão de Câmbio Ouro como Solução do Problema Monetário Brasileiro, Rio de
Janeiro (1923), pp. 77-87.
(10) Relatório do Banco do Brasil, (1910), p.15.
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nuição, em termos reais, da tarifa-ouro (comprada em mil réis).
Foi então, pela Lei nQ 2.357, de 31 de dezembro de 1910, resta
belecido o funcionamento da Caixa de Conversão, elevado o limi-
te de sues depósitos e fixada a taxa cambial um pouco acima da
que vigorava antes,ll na evidente intenção de atender aos inte
resses da produção nacional. A nova taxa cambial seria mantida
fixa nos anos próximos seguintes. Em 1913, quando da crise' no
comércio externo no país resultante da queda nos preços intern~
cionais dos principais produtos de exportação, que levou ao
déficit da balança comercial, a situação cambial não se alterou.
A explicação reside no fato de ter-se registrado naquele ano
grandes entradas de capitais, tanto oficiais (cerca de E 20 mi
lhoes) quanto particulares. Essas entradas pressionando a taxa
cambial em direção à valorização no mercado livre, enquanto a
taxa da Caixa de Conversão era mantida fixa, dava lugar a uma
operação de arbitragem que fazia afluir ainda mais capital para
o País.12 Essa operação consistia em, estando efetiva de merca-
do suficiente abaixo da taxa de conversão, importar-se moedas
conversíveis para trocá-las pelas notas da Caixa de Conversão e,
com estas, obter no mercado cambial com margem de lucro mais
que suficiente para cobrir os gastos de transporte.13

Persistindo, porém, a crise no setor externo da econo
mia, agravada pela deflagração da guerra em julho de 1914, para
lisou-se a entrada de capitais.14 Apesar da volta na balança co
mercial à situação superavitária (em razão principalmente da
grande diminuição das importações), as cambiais de exportação

(11) Ibidem
(12) Jornal do Comércio, Retropecto Comercial, (1913), p. 27.
(13) Cf. Villela, p. 300 •.•.. Supunha ser a taxa ....••..
(14) Na realidade, "retraiu-se o crédito europeu de tal forma que se preclpl
taram as liquidações em nosso País, com frequentes e avultadas remessas para
o estrangeiro e consequente procura de cambiais em todas as praças exportad~
ras".(Relatório do Banco do Brasil, 1914, pp. 20/23).
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nao foram suficientes para atender às mesmas importações, ao

serviço da dívida externa (só em 1913 foram pagos aproximada

mente E 15 milhoes) e demais remessas. Em agosto de 1914, a ta

xa efetiva de mercado subiu acima da taxa de estabilização, e

deu-se o colapso do mercado cambial. A corrida à Caixa de Con

versao esvaziou-lhe os depósitos,15 acarretando o seu fechamen

to. Apesar da solução parcial representada pelo nosso acordo

para a consolidação da dívida externa,16 a taxa cambial desva-

lorizou-se até fins de 1917. Desmantelado o aparelho "estabili

zador" da taxa cambial, tornou-se difícil ao Banco do Brasil ,

que restou como único regulador do mercado cambial prover as

divisas necessárias às importações e remessas de capitais pa~

ticulares, além do pagamento da dívida externa não consolidada

e a procura especulativa de cambiais, que voltava a ser preocu

pação do Banco17. Ainda em 1917, porém, o agravamento das difi

culdades cambiais, aliado à situação de guerra em que se envol

via o País, levariam o Governo a decretar a fiscalização das

operações cambiais e a restrição, por algum tempo, das remes-

sas particulares de valores para o exterior.

Embora nao se criasse qualquer restrição à liberdade

do país com o exterior, nesse período as operaçoes cambiais fo

ram limitadas com dois objetivos básicos: o combate à expecula

çao e a proibição das remessas de valores para o exterior du

rante a guerra. Inicialmente, em outubro de 1917, reconhecido

o estado de. guerra, o governo estabeleceu a fiscalização a po~

terior cambiais, "que se exercia pelo diário das operações cam

biais de todos os bancos, realizadas na véspera,18 a qual

(15) Ibidem.
(16) Segundo Funding-Loan, contratado em 19 de outubro de 1914, pelo qual
o País recebeu i 14.500 mil, suspendendo-se por 13 anos os pagamentos de
serviços e amortizações da dívida consolidada. (Bouças, Financeiras do Bra
sil, p.255).
(17) Relat6rio do Banco do Brasil, (1917), pp.56-70
(18) Da Mensagem do Presidente da República, Jornal do Comércio Restrospe~
to Comercial, (1919), transcrita na p. 73.
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comprovou a existência do grande movimento especulativo. Em se

guida, a 19 de julho de 1918, pelo Decreto nQ 13.110, foi esta

belecida a fiscalização prévia das remessas de valores, proi

bindo-se a exportação de valores e as remessas de fundos para

o exterior que não tivesse por fim:

i) o pagamento de obrigações contraídas pela União, Estados e

Municípios, e pessoas naturais e jurídicas;

ii) o pagamento de mercadorias de livre importação;

iii) a manutenção de brasileiros ou estrangeiros não inimigos

que, possuindo bens do Brasil, residam no estrangeiro.19

Para os fins da fiscalização, todas as remessas de

valores por meio de saques, letras, cheques ou quaisquer ou

tras formas, deveriam ser submetidas à autorização prévia do

Ministro da Fazenda ou de agentes por ele designados.

Além disso, as medidas governamentais para a fiscali

zaçao cambial foram complementadas por medidas no mesmo senti-

'do adotadas pelo Banco do Brasil, que20 passou a exigir contra

to para todas as operações cambiais sujeitas a essa formalida

de; procurou impedir as operações liquidáveis por diferenças ,

proibiu os negócios a prazo para a venda de cambiais a outros

bancos; levantou o cadastro de corretores exportadores, e ou

tras. Dessas medidas postas em prática pelo Banco do Brasil,em

consonância com o Decreto nº 13.110, "resultou o desaparecime~

to quase completo da especulação"2l e interrompeu-se a desvalo

rização cambial tendo, ao contrário, se valorizado a taxa de

câmbio em 1917-18.

o ano de 1919 foi excepcional para o comércio exte

(19) Relatório do Banco do Brasil, (19l8),pp.12-l3, e Jornal do Comércio
Restrospectivo Comercial, (1918), p.65.
(20) Ibidem, pp.12 a 21
(21) Relatório do Banco do Brasil, (1918), p. 13.
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rior do País. O grande aumento dos preços e volume exportado do

café proporcionou um saldo de E 45,5 milhoes na balança comer

cial, cerca de três vezes o saldo médio dos anos anteriores. Ex

cedendo em muito as necessidades do País para pagamentos no ex

terior, o excesso de divisas provocou a valorização da taxa cam

bial, já valorizada em parte pela depreciação das moedas de ou

tros países, principalmente a libra esterlina, e pela elimina

ção das oscilações em períodos curtos, em virtude da decisão go

vernamental de manter a fiscalização cambial.22 Essa valoriza

ção, entretanto, influenciaria diretamente as dificuldades com

o balanço de pagamentos e a crise cambial de 1920-23.

Com efeito, a baixa de preço da moeda estrangeira es

timulou o aumento das importações, em sua maior parte destinado

a atender à procura reprimida durante a guerra, tanto de bens

de capital quanto de bens de consumo, ao mesmo tempo em que in

centivou a remessa de valores para o exterior, tanto por parte

do Governo, para o pagamento da dívida externa não consolidada,

quanto de particulares23 que estavam restringidas desde a gue~

ra. Isso, aliado à queda no preço e volume exportado do café em

1920-22, diminuindo a receita de exportações, levou ao desapare

cimento do saldo da balança comercial em 1920/22 e déficit em

1920-21, trazendo como conseqüência profundo desequilíbrio no

balanço de pagamentos24 e a inevitável desvalorização da taxa

cambial, ainda mais acentuada pela ausência, até março de 1921,

(22) Jornal do Comércio, Retrospecto Comercial, (1919), p. 73.
(23) Os saldos comerciais foram arrebatadas pela União, Estados e Municípios,
e empresas particulares, que precisavam enviar dinheiro ao estrangeiro a fim
de saldar compromissos antigos"(Jornal do Comércio. Retrospecto Comercial
1920. pp. 23-25)
(24) Dadas as necessidades de remessas. o País precisa de um saldo mercantil
da ordem de 25 a 29 milhões de libras, (no triênio 1920-22). nossa exporta
ção não cobriu sequer os pagamentos forçados de nossa importação alfandegárI
a ... nada (a balança comercial) nos proporcionou. nem para os pagamentos de
nossas dívidas em ouro, que ascendem a E 14 milhões por ano. nem para os p~
gamentos privados do serviço de amortização e juros de capital industrial co
locado no Brasil. Assim, o déficit não deve estar longe de E 90 milhoês no
triênio, diminuído apenas E 22 milhões, produto de empréstimos; para agravar
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da função reguladora do Banco do Brasil no mercado de câmbio.25

Como solução, embora parcial, para a crise, foram to

mados novos empréstimos externos em 1921-22 que totalizaram cer

ca de 38 milhões de libras, aumentando em 15 por cento a dívida

externa do País.

Em 1923, apesar do aumento do saldo da balança come~

cial, persistiram as dificuldades cambiais. As liquidações dos

déficits dos anos anteriores e as necessidades de divisas para

o pagamento da dívida externa levaram o Governo Federal a " pr~

mover a liquidação do estoque de café adquirido pelo Governo

transato e dado em garantia do pesado empréstimo de E 9 milhões,

de 1922, intitulado da "valorização do café,,26. Foram então ven

didas no exterior 3.400.000 sacas de café que "devem ter produ-

zido aproximadamente E 12.000.000. O saldo da balança comercial

chegou a E 22.571.000 ... mas infelizmente as letras-ouro prod~

zidas pela venda dos cafés do Governo não entraram nos mercados

do País: das mãos do comitê de valorização em Londres elas pa~

saram, de acordo com o contrato de empréstimo, diretamente para

as maos dos banqueiros do empréstimo aludido,,27

Assim, o saldo da balança comercial em 1923 foi, na

realidade, muito menor, cainda de E 22.571.000 para E10.571.000

"Só a dívida externa tinha uma despesa de E 14 milhões em 1923

e as remessas particulares eram E 12 milhoês".28 Desse modo,tem

-se idéia do vulto do déficit no balanço de pagamentos daquele

ano, superior a E 15 milhões, que acarretou uma grande desvalo-

rização da taxa cambial.

a situaçao, houve saída de cerca de E 10 milhões, suscitada pela campanha de
marco alemão". (Relatório do Banco do Brasil, 1923, pp.5-6)
(25) Em, 16-03-1921, pelo Decreto nQ 14.728, foi aprovado o regulamento p~
ra a fiscalização de bancos e casas bancárias, e a Carteira Cambial do Banco
do Brasil voltou a regular o mercado cambial.
(26)Relatório do Banco do Brasil, (1923), p.lO.
(27)Ibidem, p.lO
(28) Ibidem, p.ll
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Tornando-se difícil o recurso ao crédito extern029 ,

foram adotadas importantes medidas, ainda em 1923, com o fim

de evitar as oscilações e depreciações da taxa cambial. Reconhe

cendo que a irregularidade da entrada no mercado das cambiais

de exportação, bem corno das compras do Governo, era causa impo~

tante das oscilações da taxa cambial, resolveu o Governo a pro-

mover:30

1) a regularização das estradas no mercado das cambiais resul

tantes da venda do café ..." cerca de 60 milho~s de libras entra

rao no mercado de cãmbio distribuídos pelo ano todo, em vez de

entrados em congestão alguns meses e escasseados na maioria es

tes"j

2) a constituição, pelo Banco do Brasil, de fundos de regulari

zação do mercado. Esses fundos seriam mantidos na Europa e nos

Estados Unidos, e seriam suficientemente grandes para permitir

o suprimento do mercado no intervalo das exportações (exceto ca

fé) i

3) o parcelamento das compras de cambiais pelo Governo, através

do Banco do Brasil, para evitar as manipulações especulativas

com a taxa cambial à espera da entrada no mercado das compras

do Governo i também os Estados e Municípios foram instruídos pa

ra não deixarem para as vésperas do vencimento das prestações

a compra de cambiais para o pagamento de suas dívidas externas.

Com essas medidas, e com a melhora na recieta de ex

portação corno fruto de novo e artificial aumento do preço inter

(29) " Não é possível manter-se ... ( a estabilidade do câmbio) sem a exis
tência efetiva de letras-ouro a serem fornecidas à voracidade de um mercado
em tão formidável desequilíbrio" ... o recurso ao crédito externo poderia
fornecer essas letras, mas no caso do Brasil, a instalidade política e o
crescente déficit orçamentário geraram a "desconfiança dos mercados financei
ros" ..• (Relatório do Banco do Brasil, 1923, pp.8 e 9). citado por Villela
pág. 303.

(30) Relatório do Banco do Brasil, (1923), pp. 15-18.
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nacional do café, conseguido graças ao terceiro plano de valori

zação posto em execução a partir de 1921, n1érn da normalização

do afluxo de capitais, a taxa cambial voltou a manifestar ten

dências para a valorização, mais sensível em 1925-26 do que em

1924, ano em que revoluções internas perturbaram a vida econõmi

ca de vários Estados, principalmente são Paulo, diminuindo o vo

lume de exportações e chegando escassez de cambiais.31 Contra

essa tendência, no entanto, atuava a Carteira Cambial do Banco

do Brasili32 de fato, a valorização da taxa cambial não era vis

ta com bons olhos pelas classes produtoras, principalmente p~

los industriais, e competia ao Banco do Brasil refrear a tendên

cia para a baixa. A fixação da taxa cambial em nível superior

ao determinado pelas condições do mercado em fins de 1926 viria

comprovar a intenção do Governo de proteger a produção interna.

f) A Estabilização Cambial e a Crise de 1929/1930

o agravamento da crise na produção interna em fins

de 1926, em virtude do cãmbio valorizado, levou o Governo a por

em execução, pela Lei nº 5.108 de 18 de dezembro de 1926, um

programa de "saneamento monetário", pelo qual se deu a quebra

do padrão da moeda brasileira e a estabilidade do câmbio, atra

vés da criação da Caixa de Estabilização.33 Não obstante terem

continuado as transações cambiais a se fazer livremente, a fixa

ção da taxa cambial visava "sanear a ... moeda, que sofria flu

tuações violentas mas com persistente tendência para a desva

lorização".34 De fato, a fixação da taxa cambial a um nível bas

(31) kelatório do Banco do Brasil, (1924), p. 6
(32) Jornal do Comércio, Retrospecto Comercial, (1925), p.15.
(33) O mecanismo de funcionamento da Caixa de Estabilização era idêntico ao
da Caixa de Conversão, extinta em 1919. Cf. Villela, pág. 305.
(34) Levy H. R., Prática Cambial no Brasil, ( são Paulo: Ed. Max Limonad
1956), p , 35.
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tante desvalorizado em relação à que se estabelecia pelo livre

jogo de mercado manteve estável o câmbio por quase três anos;s~

cundariamente, porém, o objetivo era favorecer o crescimento da

produção interna. Os exportadores passaram a receber mais em

moeda corrente do País, por libra exportada, e os anos que se

seguiram foram de grande expansão na produção interna para ex

portação, mormente de café, que além desse benefício de estabi

lização cambial, teve seus preços grandemente aumentados como

fruto da política de "valorização" daquele produto no mercado

mundial. Da mesma maneira, foi a produção industrial beneficia

da pelo encarecimento das importações, além de ter a taxa cam

bial da estabilização atraído capitais estrangeiros para aplica

çoes em empreendimentos de ordem privada. 35

Desse modo, com o funcionamento do mercado cambial

regularizado pelas medidas adotadas em 1923, e o renovado aflu

xo de capitais, tanto oficiais (somente por empréstimos ofi

ciais, entraram no País cerca de 81milhoes de libras esterli

nas, aumentando de quase um terço a dívida externa)quanto parti

culares, além dos saldos positivos na balança comercial, perm~

tiram folga suficiente no mercado cambial para serem reassumi

dos os pagamentos da dívida externa em bases até então nunca a

tingidas (entre 1926 e 1929 foram enviados quase 70 milhões de

libras esterlinas), e mantendo-se o cãmbio praticamente estável

entre 1927 e 1929.
Com o início da depressão econômica mundial em fins

de 1929, contudo, o mercado cambial brasileiro entraria numa

fase de crescente dificuldades; embora se mantivesse no mesmo

(35) " A procura de colocação de capitais estrangeiros em empreendimentos de
ordem privada tem-se acentuado ultimamente" ... (Relat6rio do Banco do Bra
sil, 1927, p.7) " .•. Do estrangeiro vieram remessas de crédito e numerário
para aplicações em empresas particulares, compras de terras, empréstimos

" (Relat6rio do Banco do Brasil, 1928, p.5).
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nível de 1929 e até mesmo aumentasse em 1930, o saldo da balan

ça comercial passou a ser praticamente o saldo da balança de p~

gamentos, dada a paralização da entrada de capitais. Mantendo -

se, apesar disso, os elevados pagamentos da dívida externa e

nao existindo praticamente qualquer restrição à livre remessa

de valores para o exterior, tornava-se cada vez mais difícil ao

Banco do Brasil manter "taxas cambiais nos níveis desejados do

mercado, ao redor das bases da estabilização".36 E, apesar dos

embaraços que o Banco procurava criar aos compradores de cam

biais,37 as reservas em divisas possuídas pelo País, que em

princípios de 1930 chegavam a 30 milhões de libras, distribuí

das entre a Caixa de Estabilização e o Banco do Brasil,38 esgo

taram-se rápidamente. Tentando contornar as dificuldades, o Go

verno decretou, a 20 de outubro de 1930, o monopólio das opera

ções cambiais pelo Banco do Brasil,39 como medida de emergência.

Com a Revolução de Novembro, porem, essa medida foi anolidaj vi

sando à liberdade cambial e à do comércio exterior, o Governo,

na mesma linha de procedimento anterior, extinguiu pelo Decreto

nº 19.423, de 22 de novembro, a Caixa de Estabilização, determi

nado a transferência de suas reservas em ouro para Londres, des

tinadas ao pagamento da dívida externa,40 e passando para o Ban

co do Brasil as funções atribuídas à Caixa.

A continuidade, porem, das dificuldades no mercado

cambial em 1931, levaria a adoção de medidas mais severas de

controle de câmbio, além da negociação do terceiro acordo para

a consolidação da dívida externa.
(36) Levy, op., cit., p.36.
(37) "Tornara-se muito frequente naqueles dias (1930) ser chamado à gerência
de câmbio do Banco do Brasil, antes de ser atendido (às vezes, em face disso
desistia por um ou dois dias), o banqueiro que dera ordem de compra. Com as
peras interpelações procurava-se criar constrangimento àqueles que ali iam
buscar suas coberturas cambiais". (Levy, op. cit., p.36), cf.Villela, pág.306
(38) Relatório do Banco do Brasil, (1930), p. 16.
(39) Ibidem, p.28.
(40) Ibidem, p.33.
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g) A Introdução do Controle Cambial - 1931/1938

A rápida deterioração na relação de trocas, juntame~

te com a paralização da entrada de capitais, fizeram com que

nos anos de depressão se reduzisse bruscamente a receita cam

bial do País. A continuidade, por outro lado, dos pagamentos da

dívida externa, além das necessidades cambiais para remessas de

rendimentos de capitais particulares, para remessas de imigra~

tes, e sobretudo, para as importações essenciais, ocasionaram,

em 1931, profundo desequilíbrio no mercado de câmbio. A solução

então adotada visou muito mais à limitação da procura, do que

ao aumento da oferta de divisas, embora medidas nos dois senti

dos tivessem sido tomadas.
Primeiramente, em setembro de 1931,41 iniciou o Go

verno negociações para a realização de um novo acordo para a

consolidação da dívida externa, cujos pagamentos tiveram que se,

em parte, suspensos a partir de agosto, dadas as dificuldades

cambiais. Procurava então o Governo aliviar o mercado cambial

de seu mais pesado encargo, recebendo para isso um novo empre~

timo de 18 milhoes de libras, e suspendendo todos os pagame~

tos, à excessão daqueles referentes aos fundings de 1898 e 1914,

e dos juros do próprio acordo de 1931.42 Mesmo nessas novas ba

ses, porem, o pagamento da dívida externa fazia antever a conti

nuação das dificuldades cambiais, pois as condições do comércio

com o exterior não apresentavam perspectivas de melhora. Ao Go

verno cabia, então,escolher entre duas medidas extremas:"ou re

tirava-se completamente do mercado de câmbio, ou adotava o mon~

pólio cambial, a preferência para as suas remessas e consequen-

(41) Souza Reis, F.T., A Depressão Comercial ... e o Fun1ing-Loan de 1931
Rio de Janeiro, 1934; citado por Vi11e1a, pág. 307.
(42) Ibidem., pp. 44-5.
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temente a restrição no mercado de moeda estrangeira".43 Prefe

rindo não comprometer o crédito externo do País, o Governo 0E

tou pela segunda.
Foi então iniciado, ainda em setembro de 1931,44 o

controle do mercado cambial; foi dado ao Banco do Brasil o mo

nopólio da compra e venda de cambiais, que seria exercido pelo

Banco durante os três anos seguintes. Pelo sistema então intro-

duzido, as exportações só eram permitidas quando as cambiais r~

sultantes fossem previamente vendidas ao Banco. De posse destas,

o Banco passaria a atender às necessidades do mercado a taxa

oficial e segundo a seguinte ordem de prioridades:

1) compras do Governo e dívida externa;

2) importações essenciais;

3) procura de cambiais para outros fins, inclusive a remessa de

rendimentos de capitais particulares para o exterior.

Essas medidas evidentemente visavam ao equilíbrio do

balanço de pagamentos. Indiretamente, porém, inibindo e dificul

tando as importações menos essenciais, favoreciam a indústria

interna, já beneficiada pela contínua desvalorização cambial;ao

mesmo tempo, a fixação da taxa oficial acima da taxa de mercado

livre45 diminuia os efeitos sobre a renda do setor exportador

da queda nos preços do café.
Apesar de tudo, a situação cambial nao melhoraria an

tes de princípios de 1934. A contínua deterioração na relação

de trocas reduziu as receitas cambiais e ainda mais o saldo da

(43) Ibidem., pp. 41-2.
(44) Relatório do Banco do Brasil (1931), p.5; United States Tariff
Commission. Economic Contro1s and Commercia1 Po1icy in Brazi1, (Washington,
1945), pp. 16-7.
(45) Anuário Estatístico do Brasil, (1939-30), pp. 1.358-9.
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balança comercial em 1932-33. Somente o pagamento da dívida ex

terna nas bases do novo acordo absorveria mais da metade des

ses saldos 46 naqueles anos, tornando-se inevitável o apareci-

mento das operações do mercado. negro, com taxas cambiais bas

TABELA V. 7

1 A taxa de câmbio em relação ao dólar era a seguinte:

1928
1929
1930
1931
1932
1933

MIL R:t:IS/ US $PERIODO

8$360
8$470
9$230

13$660 16$020
14$140
12$690

MERCADO LIVRE MERCADO OFICIAL

Relatório do Banco Centra1,1937

TABELA V. 8
Saldos da Balança Comercial; Novos Empréstimos e Dívida Ex-

2 terna· 1931/33.
VALORES EM 1. O O O LIBRAS

SAl,DOS BALANÇP DIVIDA EXTERNA 2
COMERCIAL NOVOSPERíODO

EMPR:t:STIMOS PAGAMENTOS SALDO % d/a

(a) (b) (c) (d)

1931 20.788 18.359 20.590 - 2.231

1932 14.886 - 16.663 -16.663

1933 7.658 - 5.134 - 5.134

43.332 24.028(5 5,5)

1 - Dados do Anuário Estatístico do Brasil, 1939/40, citado por
Villela, pág.309

2 - Bouças, Finanças do Brasi, idem.

(46) Bouças, Finanças do Brasil, op. cit., p. 580.
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tante mais elevadas que as do mercado oficial. Em princípios de

1933 novamente se agravava a crise cambial, com a "formacão de

novos atrasos cambiais, não só decorrentes de importacões, mas

também da procura insatisfeita da remessa de lucros, juros,div~

dendos, royalties, etc. A exportaçõa, fraquejava, o café estava

em crise, tornando-se necessário fazer-se alguma coisa para in

centivá-la, a fim de aliviar a precária situação cambial,,47. Re

solveu então o Banco do Brasil criar um mercado semi-oficial

que funcionou entre janeiro e abril de 1933, pelo qual se per

mitia utilizar uma parte que variava entre 7 e 11 por cento das

cambiais de exportação para serem vendidas fora do mercado ofi

cial. A taxa cambial era mais alta que a oficial, porém mais

baixa que a do mercado negro, recebendo por isso a denominação

de taxa cinzenta.48

Tendo o Banco reequilibrado a situação, aboliu-se e~

se sistema em abril de 1933, voltando o estabelecimento a ope

rar apenas à taxa oficial e com o monopólio de todas as oper~

çoes.
As dificuldades cambiais, porem, nao foram de todo

sanadas. Acordos tiveram que ser celebrados em junho de 1933 e

maio de 1934 para a liquidação de atrasados comerciais.49 Em ra

zão principalmente do fato de que parte ponderável das export~

ções brasileiras se destinavam em 1933-34 a países que bloque~

varo as disponibilidades estrangeiras, como também pelas necessi

dades de divisas para o pagamento da dívida externaS O e dos pró

prios acordos de descongelamento de dívidas comerciais então

firmados~ persistiram as dificuldades, levando à formação de

(47) Levy, op. cit., p.40.
(48) Ibidem., p. 42. .
(49) Relatório do Banco do Bra?il, (1934), p. 11.
(50) A partir de fevereiro de 1934, o pagamento da dívida externa foi refor
mulado. Pelo Decreto nQ 23.829, de 5 de fevereiro de 1934, denominado "Es
quema Oswaldo Aranha", os pagamentos foram substancialmente reduzidos, mas
ainda assim exigiam uma quantia média anual quase igual à do saldo da balan
ça comercial, entre 1934 e 1936, comentários em Villela, pág. 310.
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novos atrasados comerciais, que em princípios de 1934 seriam ob

jetivo de novos acordos para liquidação até 1939.51

A despeito disso, no entanto, acentou-se em 1934 a

tendência a maior liberalização do mercado. Inicialmente, foram

os bancos autorizados a operar no mercado livre com câmbio pr~

veniente de outras fontes que não exportações.52 Visava-se com

isso a canalizar para esse tipo de operações os recursos que

até então convergiam para o mercado negro. O Banco do Brasil

contudo, continuava com o monopólio de compra das divisas de ex

portações e supria integralmente as cambiais para as importa-

çoes essenciais.
Posteriormente, passaram para o mercado libre as

exportações não tradicionais, ~ e~cessâo da sucata de ferro,que

tinha sua exportação proibida por legislaçâo específica. Em se

guida, por resolução aprovada pelo Conselho Federal de Comércio

Exterior em 10 de setembro de 1934, estabeleceu-se a liberdade

cambial para todas as exportações, exceto café,53 o qual conti

nuou sujeito a uma entrega ao Banco do Brasil e ~ taxa oficial

de 155 francos por saca exportada, que correspondiam a cerca de

83 por cento do seu valor. O restante poderia ser negociado no

mercado livre. Por outro lado, ficava o Banco do Brasil obriga

do a fornecer, ao câmbio oficial, o equivalente a 60 por cento

das importações do País.
Em fevereiro de 1935, novas modificações foram in

troduzidas na política cambial, criando-se um mercado livre com

um volume de operaçoes predominante sobre o mercado oficial.Por

resolução do Conselho Federal de Comércio Exterior, de 11 de fe

vereiro daquele ano, estabeleceu-se a venda compulsória ao Ban

(51) Relatório do Banco do Brasil, (1935), pp.14-15.
(52) United States Tariff Comission, op. cit., p. 17.
(53) Relatório do Banco do Brasi1,(1934), p. 13.
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co do Brasil e à taxa oficial de uma cota de 35 por cento das

cambiais de exportações destinada exclusivamente aos serviços

da dívida externa e da liquidação dos atrasados comerciais, pa~

sando todas as demais operações, inclusive importações, para o

mercado livre, que seria suprido pelos restantes 65 por cento

das cambiais resultantes da exportação.54 Esse regime vigorou

até fins de 1937, com algumas atenuações, no início, da entrega

da cota de 35 por cento "tornadas necessárias diante da situa

ção do intercãmbio de certos produtos de exportação",55 aos

quais se julgava oportuno beneficiar com as melhores taxas do

mercado livre.
A continuidade, no entanto, do pagamento da dívida

externa nas bases da reforma de 1934, quando teria sido mais

sensata .a sua suspensao, e a liquidação dos atrasados comer

ciais continuavam a pressionar o mercado cambial. Em 1936, as

compras do Governo chegaram a quase 15 milhões de libras (quase

o dobro do saldo da balança comercial, assim distribuídos:56

TABELA V .9

LIBRAS %

Serviço da Dívida Externa
Liquidação de atrasados comerciais
Despesas do Governo Federal
Importação papel p/imprensa (50%)

7.915.324
6.581.050

273.960
192.233

52,9
44,0

1,8
1,3

14.965.567 100,0

Quando, em 1937, o saldo da balança comercial, por

força de um aumento de quase de 20 por cento nas importações,fi

(54) Relataria do Banco do Brasil, (1935), p. 15.
(55) Ibidem., p.15.
(56) Relatório do Banco do Brasil, (1936), pp.25-6.
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cou reduzido a menos de 2 milhões de libras, foi o Governo obri

gado a decretar a volta do monopólio de todas as operaçoes cam

biais através do Banco do Brasil, a partir de dezembro de 1937.

Os exportadores voltaram a ser obrigados a vender ao Banco toda

a receita de exportação à taxa oficial, e as solicitações cam

biais passaram a ser atendidas dentro do seguinte critério de

prioridades:

a) necessidades da administração pública;

b) importações de mercadorias e fretes de exportação;

c) despesas no estrangeiro das empresas de serviço público;

d) remessas de dividendos a lucros em geral;

e) outras remessas.

Além disso, foram suspensas por dois anos (1938-39)

os pagamentos da dívida externa, e instituído um imposto de 3%

sobre todas as transações cambiais. Esse sistema vigoraria até

abril de 1939 quando, em face das melhores condições do mercado

cambial já a partir de 1938, práticamente se liquidaram os cre

ditos comerciais em atraso desde 1933, propiciando o retorno a

liberdade do mercado cambial.

h) O Retorno a Liberdade Cambial - 1939-1946

O monopólio cambial perdurou até 8 de abril de 1939

quando, pelo Decreto nº 1201,57 restabeleceu-se quase que inte

gralmentea liberdade das operações carnbiais- De acorco com o

novo sistema, passaram a existir três taxas carnbiais:58 livre

(57) Relatório do Banco do Brasil, (1939), p.16.
(58) United States Tariff Commission, op. cit., p. 19.
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oficial e livre especial. A primeira, determinada pelo livre jo

go de mercado, era suprida principalmente pelas exportações; os

exportadores vendiam todas as cambiais de exportação aos bancos

comerciais, e estes eram obrigados a repassar 30 por cento das

mesmas ao Banco do Brasil, à taxa oficial. O restante se desti-

nava a atender às necessidades de importações, que também se fa

riam a taxa de mercado livre, porém ap6s autorização do Banco

do Brasil, o mesmo se dando com as demais remessas ao exterior.

A taxa oficial era administrada exclusivamente pelo

Banco do Brasil, sendo os 30% das exportações obrigatoriamente

cambiadas a essa taxa. Os recursos provenientes dessas

çoes destinavam-se a prover as necessidades do Governo.

Por último, a taxa de câmbio livre especial era desti

oper~

nada principalmente a operaçoes nao comerciais, sendo os fundos

para suas operaçoes provenientes de turistas e viajantes e re

presentando fonte de recursos para viagens e manutenção no ex

terior.
O imposto de 3% sobre todas as operaçoes cambiais,

criado em 1937 e posteriormente alterado para 6% sobre todos os

pagamentos que nao importações e 3% para aqueles envolvendo mer

cadorias e fretes, foi, em 1939, modificado para 5% sobre todas

as operações cambiais, inclusive as do Governo.

Saldo uma curta fase em 1939-40, em que a queda no

preço do café, juntamente com a perda de alguns dos principais

mercados europeus envolvidos pela guerra, reduziu as receitas

de exportações brasileiras, registraram-se em todo o período de

guerra grandes saldos na balança comercial e folga no balanço

de pagamentos, o que permitiu, inclusive, o reinício do pagame~

to da dívida externa (porém, não integralmente).
Na verdade, o acúmulo de divisas que se verificou em

face da restrição da oferta externa teria permitido não s6 a es
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tabilização cambial, que se verificou, mas sobretudo a valoriza

ção da taxa cambial. Julgou-se, porém, inoportuna, tanto políti

ca quando economicamente, essa valorização no período de guer

ra.59

Esse sistema vigorou até princípios de 1947. Embora

tenha ocorrido nos anos de guerra o retorno à liberdade cambial,

as condições de guerra funcionaram de maneira semelhante a um

sistema de controle de câmbio, dando ocasião a que se formasse

no País uma procura reprimida de importações e remessas que, no

pos-guerra, consumiram em apenas alguns meses todas as divisas

acumuladas em vários anos, trazendo a volta dos sistemas de con

trole cambial e restrições quantitativas às importações.60 e 61

i) A Evolução da Dívida Externa

1) Introdução

o recurso ao crédito externo foi, durante muito tempo

no Brasil, utilizado não só pelo próprio Governo Federal como

também pelos governos estaduais e municipais, assim como por em

presas particulares para empreendimentos de ordem pública, como

a construção de portos e estradas de ferro. Essa liberdade, po

rem, fez com que não houvesse uma política racional visando a

(59) "A valorização do cruzeiro, que poderia ter abrandado a pressao infla
cionária interna, não foi considerada política praticável ou convinhavel
por vários motivos, tais como o desejo de cooperar com o esforço bélico a
liado, auxiliando-o na manutenção de preços estáveis para produtos estrate
gicos e para alguns produtos de importância, no custo de vida; a conveniên=
cia de permitir aos exportadores lucros razoáveis para compensá-los das per
das dos períodos de depressão e, finalmente, o receio de que a valorização
talvez tivesse que ser seguida de desvalorização mais drástica no pós-guer-
ra, tão cedo as disponibilidades de produtos importáveis permitissem satis
fação a demandas acumuladas". (Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, Relat~
rio Geral, Vol. I, pág. 116).
(60) Simonsen, M.R., Os Controles de Preços na Economia Brasi1e~ra, Rio de
Janeiro: Consultec, 1961).
(61) Ruddle, D.I., "Balanço de Pagamentos e Controle de Câmbio no Brasil-Di
retrizes políticas e Ristóricas,1946/54", Revista Brasileira de Economia, (
março de 1964).
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desen

volvimento econômico do País. Era antes um meio comum de se ob

ter receita, geralmente, no caso do Governo Federal, para co

brir déficits orçamentários. Embora se possa apontar como um

dos aspectos positivos do endividamento externo brasileiro a a

plicação dos recuros daí provenientes na construção de estradas

de ferro, estas, na verdade, foram em grande parte ineficientes

em virtude da garantia de juros que o Governo Federal dava aos

capitais aplicados nessa atividade.Com renda anual garantida,as

empresas não se preocupavam em escolher traçados ·econômicos em

termos operacionais, mas sim aqueles de menor custo de constru-

çao.
Além do mais, o serviço da dívida externa quase nunca

foi pago com recursos do próprio País. Muitas vezes excedendo o

saldo da balança comercial, o serviço da dívida externa tinha

que ser pago com o pro~uto de novos empréstimos. Pagavam-se tí

·tulos vencidos com novos títulos de dívida.

Os acordos de consolidação da dívida externa sao exem

plos marcantes dessa política de endividamento crescente. Reali

zados em 1898, 1914 e 1931, sempre em virtude de graves crises

no mercado cambial, quando as necessidades de divisas para o pa

gamento das dívidas excediam os recursos próprios, o que na rea

lidade se fez foi, pagando empréstimos antigos e respectivos ju

ros com novos empréstimos vencendo juros de um modo geral altos,

aumentar constantemente a dívida externa. Sómente depois de te~

minado o terceiro acordo (em princípios de 1934), e que o País

tomou consciência dos erros cometidos até então, mudando daí em

diante a sua política em relação à dívida externa. Foi desse a

no em diante, na verdade, que o País começou a pagar efetivamen

te a sua dívida externa sem o recurso a novos empréstimos,porém

limitando esses pagamentos às disponibilidades do balanço de
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pagamentos, suspendendo-os mesmo, como durante a crise cam

bial do final dos anos trinta, para reiniciá-los mais tarde,ao

tempo da guerra, quando se deram grandes saldos na balança co

mercial.
o resultado da falta de uma política racional de uti

lização do crédito externo até 1934 foi a extraordinária carga

representada pelos serviços da dívida externa sobre o balanço

de pagamentos. Durante o Império, de 1822 a fins de 1889, o

serviço da dívida externa consumiu de uma vez e meia todo o

saldo da balança comercial verificado naquele período.62 No re

gime republicano, entre 1890 e 1933, cerca de 75 por cento dos

saldos foram empregados no pagamento da dívida externa, percen

tagem essa que se reduziu a 40 por cento entre 1934 e 1945. Em

relação à despesa pública, por outro lado, o peso da dívida ex

terna chegou a 21 por cento em 1923 e 30 por cento em 1931.

A prova mais contundente, porém, contra a política

de empréstimos exagerados e onerosos é-oferecida pelos seguin-

tes dados: entre 1822 e 1889 o País recebeu, na forma de novos

empréstimos, 69,0 milhões de libras esterlinas, pagou amortiza

ções, juros e comissões no montante de 72,7 milhões e ainda fi

cou devendo 31.1 milhões. Esse quadro ainda se tornou mais gra

ve no primeiro período republicano: entre 1890 e 1931, o País

recebeu novos empréstimos no montante de E 343.4 milhoes, p~

gou E 365.4 milhões e ainda aumentou sua dívida em E 245.9 mi

lhões. A trajetória dessa- bola de neve, representada pelo con

tínuo endividamento externo, só seria interrompida a partir

dos anos anos trinta: entre 1932 e 1945 não se tomou nenhum

(62) Os dados relativos à dívida externa foram extraídos de Bouças, V.F.,e
Finanças do Brasil", Dívida Externa 1824-1945, op. cit., os dados da balan
ça comercial são do Anuário Estatístico do Brasil, 1939/40, pp. 1358-59
conf. Bouças, op. cit e dados do Anuário Estatístico do Brasi, 1939/40, ci
tados por Vi1lela, pág. 316.

su lO
E(l{E
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empréstimo externo, pagando-se 97.4 milhões de libras e

zindo-se a dívida em 100.6 milhões.63
redu

o maior endividamento do País se deu, portanto, no

primeiro período Republicano, objeto de análise do próximo

item.

2) Endividamento Externo de 1890/1933

Foi característico do período republicano até 1933

o endividamento crescente no exterior. Empréstimos externos fo

ram contraídos em número excessivo e em condições onerosas p~

ra o País, quase sempre sem nenhum critério de prioridade com

vistas ao desenvolvimento econõmico; e o seu pagamento freque~

temente se fez com o produto de novos empréstimos contraídos

para esse fim. Foi assim que se realizaram nesse período três

acordos para a consolidação da dívida, emitindo-se novos títu

los da dívida para pagar amortizações e juros vencidos. Como

resultado, tanto o total da dívida externa em circulação como

o seu serviço correspondente chegaram a ser, em 1933,quase dez

vezes mais elevados que nos primeiros anos da República, levan

do à necessidade de uma mudança radical na política da dívida

a partir de 1934, por absoluta impossibilidade do País de hon

rar seus encargos.

o Governo Republicano encontrou uma dívida externa
legada pelo regime anterior que consumia anualmen

(63) O fato de ser reduzido a dívida em montante superior àquele pago em
amortizações e juros se explica pelo pagamento da dívida externa a partir
de 1944, segundo as bases propostas pelo Decreto-Lei nQ 6.019 de 23-11-43,
que oferecia aos credores duas alternativas: na primeira reduziam-se os
juros, e mantinha-se o capital nominal, e na segunda o Governo se propunha
a reduzir atrav~s de pagamento antecipado com desconto, o capital nominal,
por~m pagando juros um pouco mais alto que os da primeira alternativa.A s~
gunda foi aceita pelos credores da dívida externa (Minist~rio da Fazenda ,
Dívida Externa do Brasil, O Plano Souza Costa), (Rio de Janeiro: Imprensa
Nacional, 1943), comentários em Villela, pág. 317.
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quase todo o saldo da balança comercial, situação esta que se

agravou em 1890-97. Nesses anos, a política financeira adotada

a partir de 1890, que levaria à inflação, e os constantes dé

ficits orçamentários do Governo Federal, fizerma com que o ape

lo ao crédito externo fosse utilizado mais frequentemente, au

mentando em cerca de 30 por cento a dívida externa e acarretan

do, consequentemente, um encargo anual bastante mais elevado ,

que consumia quase 80 por cento dos saldos anuais da balança

comercial.
Essa situação pôde ser mantida enquanto a oferta de

divisas representada pelos saldos comerciais, principalmente,e

pelos novos empréstimos contraídos, se manteve suficientemente

elevada. Porém, quando em 1896/97 diminuiram os saldos do co

mércio exterior corno resultado, principalmente, da queda no

preço do café, gerou-se urna crise cambial que impossibilitou a

continuidade do pagamento da dívida externa. Foi então, cogita

da pela primeira vez a realização de um acordo para a consoli

dação da dívida. Em suma, procurava-se um meio de pagar os cre

dores externos, obtendo-se urna moratória geral, representada

pelo novo empréstimo, que viria aumentar a dívida em circula

çao e, futuramente, os encargos anuais.
Celebrado em 15 de junho de 1898,64 o primeiro "Fun

ding Loan" determinou que os juros de todos os empréstimos ex

ternos do Governo Federal e as garantias de juros que o Gover

no dava as estradas de ferro seriam pagos entre julho de 1898

e junho de 1891, não em dinheiro, mas em novos títulos de dívi

da, ficando suspensas as amortizações não só do próprio fun

ding como também de todos os empréstimos incluídos na consoli

dação, até lQ de julho de 1911.65 Para a realização do em

(64) Bouças, V.F., História da Dívida Externa, op. cit., pp. 160-4.
(65) A amortização veio depois a ser antecipada (Bouças,Finanças dq Brasil,
op. 2cit., p. 197).



303

préstimo, contudo, os banqueiros estrangeiros praticamente exi

giram o controle da economia do País. Além da hipoteca das ren

das de todas as alfândegas do País e da proibição ao Governo Fe

dera 1 de contrair novos empréstimos externos e internos ou mes

mos dar garantias de novos empréstimos até junho de 1901, o Go

verno Federal obrigou-se também a retirar de circulação uma so

ma de papel moeda equivalente (ao câmbio 18 d./mil réis) aos tí

tulos do empréstimo. Para isso, o Governo efetuaria, a partir

de, 1899, depósitos em três bancos estrangeiros indicados duran

te o período de três anos. O produto desses depósitos seria in

cinerado, ou, quando o câmbio se mostrasse "favorável", emprega

do na compra, em Londres, de letras a favor dos agentes finan

ceiros dos credores, as quais seriam "levadas a crédito de um

fundo concernente ao futuro pagamento em ouro dos juros sobre

os empréstimos e garantias das estradas de ferro".66

Deixando de lado os maléficos efeitos sobre a econo

mia que a deflação nos preços deve ter causado, o resultado do

funding, juntamente com outras medidas econômicas então adota

das, como a nova tarifa alfandegária, a "quota-ouro" sobre os

direitos alfandegários e, apesar da proibição, a realização de

novo empréstimo com o fim de encampar algumas das estradas de

ferro para as quais o Governo dava garantias de juros,67 trouxe

ram o início de um período de folga no balanço de pagamentos.

Com o saldo da balança comercial aumentando progressivamente

até 1912 despreocuparam-se as autoridades governamentais com

os pagamentos da dívida externa. Iniciou-se, então, uma fase em

que as obras de melhoramento material foram intensificadas,para

isso recorrendo-se sucessivamente ao crédito externo. Foram as
(66) Lei nQ 581, de 20 de Junho de 1899.
(67) Conf. Vieira Souto, op.cit., pp.86/8, as encampações foram
ciais à economia do país, dado que o encargo anual representado
eram inferiores aos da dívida.

prejudi-
pelos juros
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sim, contraídos inúmeros empréstimos externos entre 1901 e 1912

com o fim de construção de estradas de ferro, obras do porto do

Rio de Janeiro, Recife, paranaguá, e outros. Além disso, lançou

-se, em 1906 o primeiro plano de valorização do café, para o

qual contraíram os Estados produtores grandes empréstimos exte~

nos. Como resultado, entre 1898 e 1910, durante a execução do

primeiro funding, mais que triplicou a dívida externa em circu

lação, com resultados economicamente nem sempre compensadores.

Com efeito, além do fato já mencionado de se prejudi

car a eficiência das estradas de ferro que se construíram, em

virtude da garantia dada pelo Governo do rendimento do capital

aplicado, eram elas nem sempre economicamente viáveis, sendo co

muns os cados de ramais ferroviários construídos em regiões

~nóspitas, com reduzidas circulações de mercadorias e passagei-

ros.68 Quanto aos portos, sendo os melhoramentos financiados a

través de um imposto (taxa-ouro) sobre as importações, frequent~

mente concorreram para diminuir sua importância relativa no co

mércio com o exterior, como foi o caso do porto do Rio de Janei

ro, que teve desviadas para Santos grande parte de suas import~

çoes.

Terminando o prazo de execuçao do primeiro funding

reiniciou-se integralmente o pagamento da dívida externa,o qual

foi na ocasião grandemente aumentado em virtude dos empréstimos

realizados em 1910. A situação tornou-se calamitosa quando, em

1913-14, em virtude da queda nos preços internacionais dos pro

dutos brasileiros de exportação, e da crise européia que degena

riria na I Guerra Mundial, reduziram-se drásticamente os saldos

(68) Sendo porem, àquela época, a ferrovia praticamente o único meio de
transporte para o interior do País, a construção de ramais em regiões pouco
desenvolvidas justifica-se em função da integração do território nacional ,
porém com elevado custo social, opinião de Villela,.pág. 321.
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da balança comercial, chegando a haver déficit no ano de 1913.
Com a deflagração da guerra em julho de 1914, paralizaram- se
também as entradas de capitais, e o País viu-se impossibilitado
de realizar os pagamentos da dívida externa. A solução encontra
da foi característica desse período: a realização de um
acordo para a consolidação da dívida.

O segundo "Funding Loan" foi contratado a 19 de outu
bro de 1914,69 recebendo o País E 14,5 milhoes que seriam emiti

novo

dos em títulos para pagamento dos juros dos empréstimos exter
nos vencidos ou a vencer, relativos ao período de lQ de agosto
de 1914 e 31 de julho de 1917, à exceção dos empréstimos do lº
funding e de 1903 para as obras do porto do Rio de Janeiro, cu
jos serviços continuariam a ser pagos em espécie. Ficavam ainda
su~pensas as amortizações de todos os empréstimos, à exceção do
próprio funding, pelo período de 13 anos. Desse modo,durante to
do o período de execução do novo acordo, reduziram-se as despe-
sas anuais, caindo, porém, a metade a média anual de novos em
préstimos As excelentes condições do comer
cio com o exterior, no entanto, resultante dos dois planos de
valorização do café, efetivados em 1917 e 1922, propiciaram um
saldo médio na balança comercial suficientemente elevado, no pe
ríodo como um todo, para o atendimento do serviço da dívida.

Durante os seis anos subsequentes ao acordo, nao se
registraria entrada de novos empréstimos. Contudo, com a volta
da balança comercial aos saldos positivos, graças à expansao

das exportações durante a guerra, e particularmente em 1919,ma~
teve-se o pagamento da dívida externa pelo menos até 1920 com
os recursos do próprio País, chegando-se a reduzir o saldo em

(69) Bouças, Finanças do Brasil, op. cit., p. 246.
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circulação da dívida externa, a partir de 1917

A grande procura de importações, reprimida durante a

guerra, no entanto, fez surgir novamente o déficit na balança

comercial em 1920-31. Apesar do grande saldo de 1919,70 teve-

se que recorrer novamente aos empréstimos externos. Em 1921,tQ

mou-se grande empréstimo para custear as obras do Nordeste e

para saldar compromissos do Tesouro.7l A este vieram juntar-se

os empréstimos de 1922, para a valorização do café e para

obras ferroviárias, totalizando cerca de 38 milhoes de libras

esterlinas; aumentando-se em 25 por cento a dívida externa do

País, e o correspondente encargo anual. Daí até 1926 não se re

gistraram novos empréstimos. Com o mercado cambial regulariza-

do por medidas específicas e com a balança comercial novamente

superavitária, reduziu-se o saldo em circulação da dívida ex

terna, embora ligeiramente, face aos pagamentos realizados.

Em 1926, contudo, agravou-se o déficit or~amentário

do Governo Federal, já desde 1924 acentuado em virtude de revo

luções. A dívida interna representava pesado õnus no orçamento

do Governo, e com o fim de promover a sua liquidação foi con

tratado um grande empréstimo (US $ 60 milhões) nos Estados Uni

dos. Em fins desse mesmo ano seria decretada a reforma monetá-

ria, cuja efetivação apoiar-se-ia em novos e onerosos emprésti

mos externos.

Chegou-se , assim, ao final do período de execuçao

do segundo funding com a dívida externa aumentada em pouco

mais de 30 por cento. A partir de 1927, a situação complicou -

se progressivamente.Reiniciado integralmente o serviço da dívi

(70) Em grande parte utilizado para saldar compromissos atrasados de capi-
tais particulares no estrangeiro. (Jornal do Comércio, Retrospecto Comercial,
1920, pp. 23-5).
(71) Bouças, Finanças do Brasil, op. cit., 272.
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da, acrescido dos serviços dos empréstimos tomados com o fim de

promover a reforma monetária, por um lado, e com a redução à me

tade, por outro, dos saldos anuais da balança comercial, agra-

vado com a paralização da entrada de capitais particulares a

partir de fins de 1929, em virtude da depressão econômica mun

dial que se iniciava, tornou-se cada vez mais dificil ao Gover

no cumprir os seus compromissos no exterior. Quando, em 1930, a

taxa cambial ultrapassou os limites da estabilização, escoou-se

rápidamente todo o ouro depositado na Caixa de Estabilização e

no Banco do Brasil,72 cerca de E 30 milhões. A crise cambial e

monetária que se seguiu, com os compromissos da divida externa

ascendendo a mais de 20 milhões de libras anuais, quantia supe

rior ao próprio saldo de balança comercial, impediria o Governo,

no ano seguinte, de continuar-lhe o pagamento, sendo necessário

um novo acordo de consolidação.

Assim,nos três anos em que se tentou implantar a re

forma agrária monetária no Pais, tomaram-se novos empréstimos

no montante de 74,8 milhoes de libras, pagando-se 75,5 milhões,

porém aumentando-se o saldo em circulação da divida em

55,7 milhões de libras.

mais

Já em fins do primeiro semestre de 1931, o Governo en

contrava dificuldades, face à escassez .de cambiais, para o pa

gamento da divida externa.73 Em agosto do mesmo ano, foram sus

pensos os pagamentos de amortizações de alguns empréstimos 74e,

em setembro, iniciaram-se as negociações para a realização do

terceiro acordo de consolidação da divida externa brasileira,75

(72) Relatório do Banco do Brasi (1930), p. 16.
(73) Bouças, Finanças do Brasil, op. cit., p. 296.
(74) Souza Reis, F.T. A Depressão Comercial. op., cit., p.32.
(75) Ibidem, p. 33.
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que, depois de vencidas as dificuldades iniciais resultantes de

imposições por parte dos credores, foi autorizado pelo Decreto

nQ 21.113, de 02 de março de 1932. Por esse acordo o País emi

tiu títulos no montante de 18,4 milhões de libras, que foram

"aplicados no pagamento de juros dos empréstimos federais venci

dos ou a vencer de 15-10-1931 até outubro de 1934; no pagamento

dos juros dos empréstimos em francos (franceses) vencidos antes

de lQ de outubro de 1931 e ainda nao pagos, bem como no pagamen

to de títulos destes empréstimos sorteados até lº de

de 1931 e ainda não res-gatados". 76

setembro

Em todo o período em que foi executado o terceiro

funding,77 em plena depressão econômica mundial, o País receber

18,4 milhões de libras, pagou 42,4 milhôes (desembolsando, por

tanto, 24,0 milhões de seus próprios recursos), e sem que nenhu

ma redução se verificasse no saldo da dívida externa em circula

çao

Foi este o último acordo pelo qual se pagaram juros

vencidos com novos títulos de dívida rendendo juros. A partir

de 1934, o pagamento da dívida externa seria, finalmente, limi

tado às condiçôes econômicas do País, ditadas pelo balanço de

pagamentos.

3) A Política da Dívida Externa

Foi somente a partir de 1934 que o País passou a p~

gar efetivamente a sua dívida externa. Conquanto fossem os paga

mentos condicionados a situação do comércio do País com o ex te

--------------
(76) Bouças, Finanças .•. , op. cit., p. 302.
(77) A partir de fevereiro de 1934, o pagamento passaria a ser feito em no
vas bases, de acordo com o "Esquema Oswaldo Aranha", comentário citado por
Villela, pág. 324.
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rior, os planos de pagamento postos em execuçao nesse período

lograram reduzir nao so o encargo anual dos pagamentos, mas

principalmente o saldo da dívida externa em circulação, nao se

realizando mais qualquer empréstimo externo. Embora possa pare

cer paradoxal, essa mudança na política da dívida externa foi

benéfica ao País. É evidente que o recurso aos empréstimos ex

ternos é válido e útil para promover o desenvolvimento econõmi

co de qualquer País e assim o foi em muitos países hoje desen

volvidos. A maneira, porem, com que se lançava mão desses em

préstimos no Brasil, aliada as condições onerosas da maioria de

les, sem se falar nas absurdas garantias exigidas pelos credo-

res, apenas aumentava cada vez mais o seu peso sobre o balanço

de pagamentos, deixando pouquíssimos subsídios ao crescimento e

conõmico do País.
A reformulação do pagamento da dívida externa foi di

tada pelas dificuldades orçamentárias do Governo Federal a par

tir de 1932, oriundas da seca nos Estados nordestinos e da Revo

lução Paulista, iniciada em julho daquele ano. Os estudos para

a regularização dos pagamentos no exterior foram finalmente con

substanciadas no Decreto nº 23.829, de 05 de fevereiro de 1934,

denominado Esquema Oswaldo Aranha, em que "foram estabelecidas

bases pelas quais deveriam ser efetuadas as remessas para o ser

viço da dívida externa de lº de abril de 1934 a 31 de março de

1938".78
Pelo novo acordo, ficava patente a determinação do

Governo em nao mais recorrer à política suicida dos fundings

procurando subordinar o serviço da dívida às condições do balan

ço de pagamentos. O esquema então decretado importava" na

redução virtual do capital pela redução real dos juros ... 79 a

(78) Bouças, História da Dívida Externa, op. cit., p. 351.
(79) Da Exposição de Motivos do Ministro Oswaldo Aranha, que acompanhou o
Decreto-Lei nQ 23.829(em Bouças, História .... , op. cit., pp.35l a 356).
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qual importava em grande economia de divisas para o País; além

disso, ficaram transferidos para o fim dos empréstimos (vale di

zer daí a 20-25 anos) o pagamento dos atrasados estaduais e mu

nicípios sem vencer juros.
Durante a execuçao do Esquema Oswaldo Aranha, todo o

saldo da balança comercial foi utilizado no pagamento da dívida

externa. Nos anos de 1934 a 1936, o saldo médio da balança co

mercial foi suficiente para cobrir aqueles pagamentos. Quando,

porem, no final de 1937, viu-se saldo da balança comercial redu

zido a pouco menos de 2 milhões de libras, não pôde o Governo

continuar a efetuar as remessas para o pagamento da dívida ex

terna, que foram suspensos a partir de 20 de novembro daquele a

no.80

Jomente em março de 1940 que seriam reiniciados os pa

gamentos. fá em julho de 1939, porém, pouco antes da 11 Guerra

Mundial, o Brasil abria entendimentos objetivando reativar aque

les pagamentos. Apesar do pequeno déficit da balança comercial

em 1940, uma razoável entrada de capitais particulares81 permi-

tiu a retomada dos pagamentos, o que foi regulamentado pelo De

ereto-lei nº 2.085, de 08 de março de 1940. Pelo decreto foram

revigorados por quatro anos os dispositivos constantes de Esque

ma Oswaldo Aranha, reduzindo, porém, de um modo geral, a 50 por

cento os pagamentos efetuados de acordo com o referido esqu~ma.

O pagamento da dívida externa nas bases do Decreto

lei nº 2.085 deveria vigorar até 31 de março de 1944. Dadas,po

rém, as excelentes condições do comércio exterior do País e con

sequentes acúmulos de divisas, foram já, em princípios de 1943,

iniciados estudos para nova reformulação do pagamento.82 Esses

estudos culminaram com o Decreto-lei nº 6.019 de 23 de novembro
(80) Bouças, Finanças •••. , op. cit., p.313.
(81) Relatório do Banco do Brasi, (1940), p.27.
(82) Souza Costa A., Questões Financeiras (Rio de Janeiro: Tip.do Jornal do
Comércio, 1945), p. 9.
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de 1943, denominado Plano Souza Costa.

A característica principal do Plano era o caráter de

finitivo do acordo, com redução permanente de juros. Duas alter

nativas foram oferecidas aos possuidores de títulos.83 A primei

ra, chamada Alternativa "A", mantinha o valor original do títu

lo a cargo das respectivas entidades devedoras, reduzindo, PQ

rem, a taxa de juros em caráter definitivo à média de 2,49 por

cento. Pela Alternativa "B", o capital circulante passaria a

responsabilidade do Governo Federal, ficando imediatamente redu

zido em seu valor de cerca de 37 por cento do montante, através

do pagamento antecipado, com desconto, de uma quantia equivalen

te a 11 por cento do mesmo montante; a taxa de juros, porem, se

ria um pouco mais elevada que a Alternativa "A", ficando uni for

mizada em 3,75 por cento.

(83) Souza Costa A., Dívida Externa do Brasil, o Plano Souza Costa, op.cit.,
pp. 24-5.
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TABELA V.IO

BRASIL - DíVIDA EXTERNA E BALANÇA COMERCIAL

1934-1945

( Valores em milhões de libras esterlinas)
SALDO NA BALANÇA DíVIDA EXTERNA2

PERIoDOS COMERCIAL 1 NOVOS EM PAGAMEN SALDO EM CIRCULAÇÃO *PRt:STIMÕ~ TOS -

1934-37 TOTAIS 26,3 - 31,1 243,7 Execução do Esque
ma Osvaldo Aranha

Mt:DIAS

ANUAIS (6,6) - ( 7,8)

1940-43 TOTAIS 81,6 - 15,0 227,3

ANUAIS (20,4) - ( 3,7)

1944-45 TOTAIS 76,5 - 29,5 176,4 Execução do Plano
Souza Costa

MÉDIAS

ANUAIS (38,2) - (14,8)

Fontes: 1 Dados prlmarlos do Serviço de Estatística Econômica
do Ministério da Fazenda, em cruzeiros, transformados
em libras esterlinas pela taxa de câmbio média anual
da câmara Sindical dos Corretores da Bolsa de Valores
do Rio de Janeiro: em IBGE, Conselho Nacional de Es
tatística, Estudos de Estatística Teórica e Aplicada~
Números índices dos Preços e Quantidades do Comércio
Exterior e de Cabotagem, Apêndice, extraída de Ville-
la, pág. 327. Rio de Janeiro, 1951.

2 Bouças, Finanças •.. , p. 580, Quadro 3.

* No final do último ano de cada período.

Com isso, reduziu-se substancialmente, em 1944-45, o
saldo em circulaçâo da dívida externa, pagando-se cerca de E 15

milhões anuais, que, no entanto, eram fácilmente suportados p~

lo elevado saldo médio anual da balança comercial (38 milhões).

(Tabela V .10) .
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A nova política com relação à divida externa teve,po~

tanto, o mérito de reduzir em cerca de um terço a dívida circu

lante (91,1 milhões de libras), para isso dependendo .apenas

75,5 milhões de libras, e sem utilizar o recurso de novos em

préstimos.
Para o períod~ de 1960/82, conforme Tabela V.21, a c~

pacidade de importar teve uma variação até certo ponto signifi-

cativa, ora variando para mais, ora para menos, se mantendo até

1969. Nesse período, a capacidade de importar, baseada nas rel~

ções de trocas (exportação-importação) passou de 105,4(1963) pa

ra 159,0, variando em 50,82 a mais.
Já a partir de 1970, essa capacidade começou uma as

cendência vertiginosa, chegando, em 1982, com 322,4, significan

do, nesse período, um aumento de 102,76%. O pique maior dessa

capacidade se deu em 1981 com o "índice capacidade de importar"

em torno de 365,9. A balança comercial se manteve, como políti-

ca do Governo, com saldos positivos

brir os déficits da dívida externa.

sendo recursos para co
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TABELA V .11

COMt:RCIO EXTERIOR DO BRASIL

VALOR DA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E BALANÇA COMERCIAL

1889-1945
Valor em Contos de Réis· Valor em í 1.000

Anos
ExpolllçàO Importação Saldo Exportação Importação Saldo

1889 259.095 217.800 41.295 28.552 24.002 4.550
1890 280.665 255.520 25.145 26.382 24.019 2.363
1891 439.091 413.680 25.411 27.136 25.565 l.571
1892 618.319 527.104 91.215 30.854 26.302 4.552
1893 666.801 546.144 120.657 32.007 26.215 5.792
1894 729.455 649.402 80.053 30.491 27.145 3.345
1895 790.926 709.018 81.908 32.586 29.212 3.374
1896 755.555 743.467 12.088 28.333 27.880 453
1897 !24.305 732.173 92.132 25.883 22.990 2.893
1898 840.385 792.457 49.428 25.019 23.536 1.483
1899 832.082 734.940 97.142 25.545 22.563 2.982
1900 850.339 548.939 301.400 33.163 21.409 11.754
1901 860.827 448.353 412.474 40.622 21.377 19.245
1902 735.940 471.114 264.826 36.437 23.279 13.158
1903 742.H2 486.489 256.143 36.883 24.208 12.675
1904 716.367 512.588 263.779 39.430 25.915 13.515
1905 685.467 454.995 230.467 44.643 29.830 14.813
1906 799.670 499.287 300.383 53.059 33.204 19.855
1907 860.891 644.938 215.953 54.177 40.528 13.649
1908 705.791 567.272 138.519 44.155 35.491 8.664
1909 1.016.590 592.876 423.714 63.724 37.139 26.585
1910 939.413 713.863 225.550 63.092 47.872 15.220
1911 1.003.925 793.716 210.209 66.839 52.822 14.017
1912 1.119.737 951.370 168.367 74.649 63.425 11.224

1913 981.768 1.007.495 -25.727 65.451 67.166 - 1.715

1914 755.747 561.853 193.894 46.803 35.473 11.330

1915 1.042.298 582.996 459.302 53.951 30.088 23.863
1916 1.136.888 810.759 326.129 56.462 40.369 16.093
1~1 . I 192.175 ~}' 'lI. \ ".$ ,\ 7 .,1011 44.510 i o

IUIH 1'31.100 '1R9.4[}<! I~'1,0" • I I"R 51.817 p

I 'li ~ I 178.11'1 ·1.334.2~Q 'Ri" t-:.,' I I I lJ;~ 71.867 ..,
11;"1j 1 ' ~2.411 2.090.63~ 1110: , lIi )~" 88.31>9 '.1"
I'J.', 1.'(,\(/ 722 1.689.839 I Q R~J 4 < 41 1 46.033 '·1'
I {J}: '.J31.0~4 1.652.630 670 4 ~4 b 1.' 11 43.609 I'

"2' '.197.~I 2.267.159 1.'119 9U2 68 562 47.441 ) I r- l

1QII, , R"'.~~4 2.789.557 1.nlJ 097 fjl, 7" 62.502 ]6 .' "I'

10) 4 fI! I .~< 3.376.832 645.133 101.875 &4.443 18 4I:

Iqlh 1 I vn.< <9 2.705.553 485.00f 94.)~4 79.876 14 l'A
19} ; \ "4~ 118 3.273.163 310.955 ~~ ~Wl 79.634 9n«
I~}· 11 '11 }l1 3.694.990 775.283 9 .4};' 90.669 ~ •• (" "1

lQ)" 1 ~"!i "q ~ 3.527.738 332.144 '14.11)1 86.653 8 I IR

19'" 2 'lI . , -t 7.343.705 553.649 ~) Hf. 53.619 12.11 .
10) I ' l'Jl'I 1"4 I,RH(l.934 I.S 17.230 ~q.S44 28.756 20 1~p
l'~ \ ~ ,1 c \ •• Jf," 1~18.~Qd 1.018.694 .I1t •".lI) 21.744 14 R.'

19! I :".'11 :11 2.11,5 2~& 655.011 3' .19n 28.132 7 b' ~
1914 1 -4' n 11If\{) ~ 51 ; Ih5 956.221 }S.240 25.467 9 j '''I

191~ 4 "I' ''''FI 38~~917 248.091 ) 3.n12 27.431 5..5 p. I

1911> i'<~rjl\ 4 ]I>a 66 626. 76~ }9 069 30.066 9 \)()1

191J " (10 "'.1' ~ '14 551 ' 22.491 .2.530 40.608 l.Q7)

'9)~ ,..,') H, H'JO S.19~.51U _. 98 80 35 945 35.91f, 29
19.19 '.6 I' 'I" 4 OQ1.992 621 571 P 2QR 31.RO1 5.497
194(1 4 U •.•(I ' lH 4.°1';4.149 1 '> 11
1941 ~ !!I q~ 5.574.986 1 ]."' ~~O
19~ 2 -;'400 \Vl 4.694.873 2~r\JI,~1
1943 R']R'''~ 6.129.232 2 499 J'l
1944 111 7 ]1, <no R.12R.471 2,<Qa./)'F
1945

Fonte: Ministério da Fazenda, Serviço de Estatística Econômica
e Financeira, Comércio Exterior do Brasil (diversos a
nos) e Fundação IBGE,Anuário Estatístico do Brasil,1939/
40 (p.1358/1359), citada por Vi11ela, págs. 425-426

* A partir de 1942, valores em cruzeiros.
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TABELA V. 12

COM~RCIO EXTERIOR DO BRASIL
IMPORTAÇAO SEGUNDO OS TIPOS DE ITENS - íNDICES QUANTITATIVOS

1939= 100

Bcn. de
Anal B.Conauno Combuatfwcjs ••. Prima B. de Capital Capilal

p/lndú.tria

1901 142,6 21,4 39,2 68.7 ~6.8
1902 136,7 22,9 47,2 33,9 31,7
1903 110,4 22,6 ~0.7 38,6 38,0
1904 126,7 14,1 52,2 42,3 41,3
190~ 148,8 16.3 ~9,7 64,7 62.3
1906 147,1 19,7 64,9 62,5 66,1
1907 161,1 32,4 73.a 94,1 93,0
1908 141,9 33,3 61,S 99.2 96,4
1909 153,4 14,.5 64,3 117,.5 102,9
1910 112,7 41,3 84,7 136,6 118,7
1911 194,0 44,4 90,7 185,6 1S3,6
1912 222,6 64,.5 102.5 271,5 205,3
1913 217,1 60.1 104.4 223.0 152.6
1914 136,4 43.1 52.0 87.1 63.4
101S 92.1 37.9 46,5 33,3 25.2
1916 19,3 36.6 54.1 43,0 32.2
1911 79,6 28,5 39.8 46,6 32,0
1911 79,5 20.8 44.9 42.9 36,9
1919 99.5 39.9 61.0 93,1 64.6
1910 163,5 41,0 72.8 148,5 108.1
1921 65.0 38,5 52.6 115,9 m.1
1922 89.1 43,2 71.0 97,4 91,.5

1923 117,0 51.6 10.9 127.8 119.4
1924 - 172.6 62.1 100.6 182.8 151.0
1925 194.8 77,6 110.8 267.0 209.2
1926 204.0 76.2 109.7 226,1 154,7
1927 m,o 92,1 113.1 191,3 124.3
1921 231,8 98.3 130.9 214,1 133.2

1929 224,1 108,.4 122.2 275.0 184.7
1930 123.3 92,9 86.4 106.3 99,7
1931 57,0 7.5.5 71.2 56.6 33.6

1932 62,3 59,9 67.3 49.4 28.9

1933 19,6 72,4 91,6 81.4 47.4
1934 93.3 74.4 91,2 109,2 82.9
1935 94.0 11.9 15,1 100.0 123.7
1936 96.6 88.0 89.1 98,.5 114,5

1937 115.1 103,3 102.1 134,6 143.2
1938 190,2 101.1 91.1 116.0 122.5

1939 100.0 100.0 100.0 100.0 100.tI
1940 90.0 94,6 82.7 13,1 56.4
1941 91,1 86.S 82.0 89.2 86,.5

1942 44.0 51,9 6S.4 48,8 67,1
1943 32,5 S8.4 75.2 87•• 116.1
1944 37.2 59.2 99.4 97.1 166.1
194~ 6~.2 74.0 91,6 81.0 82.7

Fonte: De 1901 a 1929, índices elaborados a partir dos dados do
Serviço de Estatística e Financeira (Ex-Serviço de Esta-
tística Comercial) do Ministério da Fazenda; de 1920 em
diante, extraídos de Estrutura do Comércio Exterior do
Brasil, in: Villela, pág. 428.

r



TABELA v .13

BRASIL - IMPORTAÇÃO POR TIPOS DE BENS, 1901/1920

INDICES DE QUANTIDADE
(1901= 100)

Tipos de Bens 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 191. 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Bem de Conlumo 100.00 95.86 91.43 88.83 104.29 103.58 112.87 99.39 107,.3 127 .97 135,87 155.92 152.07 95,53 ~.99 62.55 55,73 55.63 69,66 11••• 5

Durívris 100.00 87.86 97.08 101.71 134.28 186.78 226.32 190.11 243,53 307,53 361,04 462.46 .59,50 319.03 91.50 1\3.46 152,'6 1\9.06 229.1. '53.26

Não-duróvcil 100.00 96.49 90.15 86,56 99.49 91,78 97,40 86.82 89.14 103,93 106,26 117,12 1\3.31 67.62 59.20 5U5 43,16 '6,58 "9,40 74.12

Combust ivell e Lubrificante s: 100.00 106,77 105.41 113.07 122.97 138.62 151.22 155,26 160,76 192.38 206.83 253,66 279.79 200.61 176,58 170.31 132.47 96,5t 185,52 190,40

Matéria~·Primu 100.00 120.33 129.27 133.17 152.31 165.61 188,22 157.54 164,03 216,11 231.39 261,36 266.17 132,53 118.59 \39.47 101,53.' 114,51 155,'1 185.34

p/lndúmia metálica 100.00 109.58 115.91 136.61 178.95 222,69 282.64 239,54 262.27 334,! 1 357.80 451,94 45 \,67 178.36 97.67 103.13 85,38 70.28 164.62 273,34

p/lndú\11IJ nJ()-rnttálica 100.00 121.83 131.27 130.17 142.95 148.25 166.14 135,92 140.41 184.39 199.20 210.89 207,03 118,98 121.88 146.05 104,62 128,64 148.49 161.93

p/lnd. me tál.. mato de construção
100,00 103.21 181,57 167.90 258,58 358.60 93.02 25,33 20,45 26.25 15,23 '2.40 70,59

p/lnd. n~()-rnttál.. mato de construção 100.00 143.11 146.23 209.88 295.05 397,85 318.52 345.72 327.88 473.88 482.27 627,58 811.77 292.81 185,03 213.45 129.61 76,~ 244.05 2.1.27

p/A~ncullura 100.00 112.95 \35.57 136.65 163.42 169,92 154.27 140.15 115.13 140.24 153.58 136.70 151.64 88,95 57,76 43.8S 30,27 18,89 27.43 81.48

Bens de CapHal 100.00 49.33 56.09 61,46 94.00 90,82 136.74 144,14 170,68 198.35 269.46 394,27 323,81 127,32 48.36 62,48 67,7' 62,3S 135,34 215.95

p/lndúltlll 100.00 55.82 66.86 72.75 109.82 116,53 163.83 169.81 181,27 209.13 270,5 I 361,62 268,76 111,64 44,39 56.81 S6,45 65.08 '\\3.90 190.73

p/ Agricultura 100.00 130.10 132.01 190.29 177.75 323,54 389.87 329.91 395,23 516,53 5S6,20 303,13 103,76 58.24 96,22 79,81 65,35 183.69 242,<47

Malt"fial de Trarnpone 100,OQ 22.15 25.59 21.19 46.39 66.45 121.28 146.23 169,06 175.03 226,82 520,96 511,17 143,54 56.08 85,66 87.67 49.67 169,81 347.02

Matc-rial de Construção

Divcrvos 100.00 52.96 58.20 68.94 97.89 77.13 109.94 107.3~ 142.20 176.81 253,10 296.46 227.83 113.16 39,96 45.73 55,91 53,04 110,68 144,19

Bens nJo C1assificadm

Total 100.00 104.09 106.41 108.\3 127.02 132.90 152,44 135.43 144.87 180.81 199,02 236.36 232,60 126.63 96,82 105,47 83,85 84.78 123.47 161,40

Fonte: Dados primários do Ministério da Fazenda, Serviço de Estatística Econômica e Financeira (MF/SEEF) .
in: Villela, pp. 429-30.



TABELA V.14

BRASIL - IMPORTAÇÃO POR CLASSES DE INDÚSTRIAS, 1901-1920

Base 1901 = 100

-- - - -

aaUt's de Indústrial 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

00 - EXTRATIVA MINERAL 100.00 114,76 114,50 123,93 130,09 154,76 168,95 172,97 176,53 210,03 231,29 272,04 294,46 212,69 153.60 131,16 101,95 82.25 120,07 150,52

_ INDÚSTRIA DE TRANSFORM. 100,00 100.56 101,93 102,69 122.05 126,76 147.49 127.84 135.70 170,45 189,74 225,43 216,41 110,26 80,38 90,52 76.95 76.77 113,85 155:33

10 - Minrrais nãl>meúJicos 100,00 83,91 96,14 94,49 126,86 156,61 144.41 132.35 135,08 187.49 201.85 235.911 290.68 112,20 76.57 89.14 59.49 4<4.22 95.01 107.32

11 - Meulúrgica 100.00 109.40 116.17 136.81 177,37 212.90 263,36 227,49 271.67 332.82 348.20 434.94 461.38 220.95 93,15 101.00 118.81 67.92 170,05 2118,06

12 - Mecânica 100,00 50.08 56.67 66,33 100.57 88.37 133.99 133.25 148.04 177.65 254.55 330.23 248.13 119,08 35.69 38,31 55.89 51.61 92.76 142.36

\3 - Material elttrico e de comunicações - 100,00 109.20 133,42 182,43 175.35 289.13 .238.88 292.60 397.58 554,74 633,57 408.97 182.20 91.36 125,32 135.82 124;70 217,46 227,99

14 - Material.de transporte 100.00 22,15 25,59 21.19 46.39 66.45 107.10 124.03 141.93 169.00 244,29 S72.25 S22.58 13S.45 38,32 68,38 101,92 73.21 250,96 602,83

15 - Madeira 100.00 50,24 55.07 55,57 71.03 138.90 180,78 142.18 152,83 250.15 24~.82 269,57 232.96 110.24 48,76 54,16 ".66 51.25 72,12 124.10

16 - Mobiliário 100.00 144.00 95.13 156,92 216.16 253.23 383,Q9 505.95 328.36 496.09 568,72 739.11 6111.68 369,54 79.30 51,76 61,01 39.00 88,23 164,97

17 - Papel e papelão 100,00 59,23 65.95 69.14 91.04 81.63 97.07 97.75 97,01 133.19 145.82 161.23 169.911 106,00 122,36 154,72 tl4.08 111,43 190,22 IH.~

18 - Borracha 100.00 117.94 135,12 126,47 184.52 161.08 138.30 127.00 148.81 232.49 259,16 282,85 178,62 95,20 173,SI- ~I,3B 221,72 180,88 319.14 687,87

19 - Couros e peles 100.00 148.78 115,20 126.97 145.63 147.92 164.22 127,70 149.13 232,39 309.17 268,39 298.32 132,63 166.16 232.04 140,73 221,511 24<4.00 269,72

20 - Qulmica 100,00 82,15 76,45 78.73 87.21 85.72 95.63 93.83 ~8,36 116.63 121.38 152.112 156.96 103.25 136.02 141,60 127,09 109,81 210.06 1,97,73

21/2/3 - Farmacêutica 100.00 103.73 • 104,41 104.25 -142.41 146,03 159.86 147,57 130.56 1S3.63 165.111 219,09 176,56 108,50 111,26 136,93 143,50 197,71 147,63 212.06

24 - Thtil 100.00 164.98 181,05 165.32 172,88 177.15 204,93 142,88 136.11 201,73 225,94 213,90 191,44 711.24 69,02 114,07 13.27 93.65 71.10 116,72

25 - Vestu'rio e Calçados 100,00 59.27 58,41 60.85 79.98 88.88 117,OG. 85,61 81.31 119.69 153,42 150.43 118,25 42,71 31.72 42,83 36.53 46,96 35.14 61,55

'26 - Produtos Alimentares 100,00 90,98 85.47 84.32 90,12 83.18 86.35 77,70 80,53 87.62 84,112 93,06 89,57 60,511 55.12 45,62 37,33 42.95 57,33 55.59

27 - Bebidas 100.00 116.02 112,Q9 104.12 12.5.84 120.54 135,37 117,61 127,23 143,86,146,02 155,86 16M7 103,72 85.52 82,99 58,40 59,09 .50.31 8-4.60

28 - Fumo 100,00 70,48 .52.86 32.18 11,44 14.53 16.30 1.5.29 10.23 16.31. 12.38 15,83 10.5.5 7.24 3.22 9,02 6,66 12.71 26.64 26.73

29 - Editorial e Gráfico 100.00 84.96 86.40 104.D3 127,52 382.88 3.52,86 372,62 317,10 425,58 .507.76 473,44 708,50 393.22 268,69 268,21 226,21 198.18 223.11 346,'-'

30 - Diversos 100,00 87,11 92.44 101.24 138.60 138.34 66,22 135,60 132.81 188.17 226,411 227.48 209,65 22.5,67 62.13 97,19 9,25 111,35 iu.ss 214.06

_ PRODUTOS NÃO INDUSTR. 100,00 124.29 138.10 144,.56 164,.51 170,32 178.46 177,09 2()7,51 253.12 252.69 300,98 334.90 229,94 226,42 247,61 136,80 1110,30 236,34 23.5.3.5

Total 100,00 104.09 106,41 108.13 127.02 132.90 1.52,44 135,43 I44.8'J. 180.81 199,02 236.36 232.60 126,63 96,82 10.5,47 83.85 84,78 123.47 161.40

Fonte: Dados primários do MF/SEEF, in: Vi11e1a, pago 431-2.



TABELA V.15

ESTRUTQRA DA IMPORTAÇÃO POR CLASSES DE INDÚSTRIAS - PERCENTAGEM SOBRE O TOTALBRASIL -
1901 - 1920

1917 19201915 1918 101111912 191319111910190919081901\90619051904190319021901(1UJ'!1 de l..tu,\r1u
7..51

11.4'
3.06

16.'9
S.I'
1.96

6."
0.51
0.13
3.6J
0.97
1M
1.7'
2."

13.14
I.H
',A'
l.n
0.01
0.30
2.92

11.03

10.17
73.95

3.12
',35
l,l9
1.43
1.32
0.65
0.06
4,09
0.110
2.17

11,31

3."
12,04

1,.57

11.63
4.21
0.01
0.43
2.09

15.\1

7.50
79.7'
'.12

13.62
4.31
2.24
3.35
0.63
0.01
3.91
0.72
2.66

11.96
3.26
9.38
1.20

12.94

2."
0.02
0.37
2.01

12.76

9.«
77.03

3.50
14.11
5.73
1.13
3.35
1..28

0.30
1.96
0.52
1.34
6.17
2.55
7,39
1.73

14.05
5.\11
0.01
0.71
3.75

13.53

10.49
70.08
3.49
8,04

2.16
1.12
1.1'
0.63
0.08
2.75
0.65
2.19

10.77
3.\1
1.09
1.50

17.18
4.74
0.01
0.69
1.74

19.43

12.19
76.38

3.43
11.79
3.31

1."
2.23
0.66
0.06
3.94
0.711
2.20

12.09
3.39

11.09
~.43

12.66
3.05
0.01
D,40

2.02
11.43

8.60
77.71

2.90
9.20
3.19
1.91
1.65
0.110
0.05
3.43
0.60
2.71

10.78
3.90

14.91
2.00

13."
3.60
0.01
0.401."

13.68

7,49

12.89
4.90

17.21
6.45
2.11
7.33
1.37
0.36
1.73
0.54
1.83
5.94
2.17
9.12
2.31

11,31
4.74
0.01

O.~
2.74
9.62

7.37
13.47
4.02

15.79
7.29
1.99
8,07

I.H
0.34
1.60
0.31
1.54

5.60
2.30

10.311
2.5'

12.28
4.92
0.01
0,.52
2.62
9.16

6.63
".41
3.79

14.69
6.76
2.\1
5.21
1.5 I
0.34
1.73
0.36
1.18
5.41
2,46

13.42
3.04

12."
5.25
0.01
0.60
3.00
11.96

5.99 6.32
84.00 84.11

3.48 3.58
16.95 15.72
5.82 5.60
1.74 \.82
5.18 5.04
1.33 1.61
0.26 0.28
1.67 1.68
0.30 0.33
1.16 1.71
5.91 5.65
2.45 2.49

10.90 13.25
2.36 2.81

15,60 14.06
5.17 5.03

0.01 0.02
0.62 0.62
2.49 2.69

10.01 9.57

6.66
83.82

3.87
14.95

5.73

1.63
4.99
1.36
0.39
1.75
0.25
1.48
5.86
2.29

12.38
2.6-4

15.71
4.91
0.02
0.88
2.61
~~1

6.28
85.23

3.69
15.84
'.91
1.85
3.09
0.83
0.25
1.S7

0.26
1.68

5.35
2.43

\S.83
3.28

15.50
5.41
0.02
0.6-4

2.80
8.49

6,14
84.10
• 4.20
14.07
4.12
0.92
2.22
0.81
0.22
1.51
0.36
1.82
5.35
2.58

15.85
3.10

11.65
5.86
0.03
0.65
2.65
9.76

5,10
84.96

3.44
10.93
'.15
0.85
1.65
0.68
0.21
\.87
0.48
1.75
D2
2.60

16.52
3.00

20.92
6.51
0.02
O.M
2.16
9.94

5,70
84.31

2.84
9.98
4.44
0.61
1.18
0.69
0.19
1.15
0.«
1.61
5.6-4

2.75
18.21
3.05

20.60
6.84
0.04
0.68
2.71
9.99

5.81
84.33

2.63
8.94
4.11

0.53
1.11
0.69
0.12
1.82
0.49
1.53
5.84
2.60

19.59
3.04

21.05
6.96
0.03
0.6-4
2.61
9.86

6.56
83.99

2.30
8.71
3.7S
0.50
0.98
0.66
0.19
1.68
0.44
1.73
S.97
2.65

11.78
3.11

23.71
6.55
0.04
0.63

2.49
9.45

00 - E"nATIVA MINERAL 7.4S
_ lNDC\TRIA DE TRANSFORMAÇÃO 76.90

la - Mint ••• , n'<>-meújieo. 2.22
11 - Mrtal_pa 6.76
Il-M.câroc::a 4.15
13 - M>!r'tal .1'triCO e comumcsçôes

0.69
O.H
0.14
1.63
0.41
1.18
S .23
2.22

11.00
3.66

29.61
6.23
0.04

14 - Mat •••• 1de trampo,t.

15 - MaM ••

16 - Mob.u'no
17 - Papel. Papelão
18 - 8orr, :!I,

19 - Couroe e PtI"
lO - Qufm ••~
2112/3 - I .,.,."ci:uIlCI

24 - Thlu
25 - V.\tWwIO e cale .•dos

26 - Prod~"" Il,mtntut,
27 - 8rb.d.M

28 - FumO
29 - I:.d'\O'ul t pilicl 0.55
30 - O, ve r"... 0.23

_ PRO[II:TOS NÃO INDUSTRIALIZADOS 15.65

\00.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00100.00 100.00 100.00 100.00 io lO 100.00 100.0·100.00Tnlll~-=:~-==========================================~==

W
I-'
COFonte: Dados primários do MF/SEEF, in: Vi11e1a, pago 433-4.



TABELA V.16

BRASIL - ESTRUTURA DA IMPORTAÇÃO POR TIPOS DE BENS

1901-1920

PERCENTAGENS SOBRE O TOTAL: 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

30.93 30.24 30.0.5 33.97 27.46 24.20 22,39 23.12 22.31 2$,54
" =-=:.. -= 7,64 U5 9.31 10.81 3.C/6 4,18 60.2 5.10 6,53 9.91
ripos de Bens 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1QIO 23,29 21.59 20,74 23.16 23,50 20,02 16.37 1'.02 15,78 15,5'
len~ de Consumo: 40.12 40,12 37.94 36,88 37,49 34,09 31.62 30,33 31,82 31.53 7.99 9.02 9,65 12.28 15.36 16.24 17.29 11,86 13,86 11.33

Duráveis 2.81 4.62 4.93 5.28 5.64 6.30 6,49 6.41 8.07 7.89 47.31Não-Dul ávcrs 37,31 35,50 33,01 31,60 31,85 27,79 25,13 23,92 23.75 2.1.64 44.94 45.22 42,87 52.12 53,9~ 53,41 .58,67 53.92 S1.5.
:Ombustívci~ e Lubrificantes: 10,02 8,53 7,95 7.92 7,09 8.01 7,92 8,79 8.09 8.02 11.20 11.63 11.54 7,80 5.91 7,1 I 8.64 7.08 9,42 I 1,21
oiatérias·Primas: 38.25 45.72 47.89 48,51 47,81 49,69 50.53 47,82 46.87 47.71 32.27 29.00 28.03 31.52 43.45 43,83 41.93 49.60 40.81 37. 7~

P/lndú~triil mcuihca 5,78 7,43 7.47 8.25 9,10 11.13 13,62 I 1,51 I I .65 10.85 0.83 1,01 1.46 0.69 0.27 0,23 0,47 0,35 0.61 O.'P/lndústna nâo-mc talica 31,29 37.03 38.96 38,63 36,56 35,83 34.76 32.22 31,71 3:!.82 2,56 2.96 3.82 2,56 2,26 2.62 2,25 1,57I'lInd. me tâl. ma t. de construção 0,93 0,78 1.11 3.00 1.7(,
Pllnd. não-rnctál. mato de construção 0,68 0,87 1.00 1,21 1,68 2.21 1,79 2,82 2.39 2.62 0.45 0.34 0,37 0.30 0.23 0,16 0,12 0,07 0,08 0.1.5
P/ Agricultura 0,50 0,39 0,46 0,42 0,47 0,52 0.36 0,34 0.34 0.31 13,71 15,75 15.03 10.84 5,04 5,59lens de Capital: 5,65 5,58 6.17 6,64 7,56 8,17 9.88 13.00 13.16 12,68 6,88 6,32 .9,88 11.54
I'/Indústna 0,26 1.28 1,4B 1,52 1,45 2,61 3,01 3,56 3,43 3.0b 3,55 3,83 4.18 3.34 1,65 1,88 2,21 2,57 3,59 4.21
P/Agricultura 0,16 0,20 0,19 0,16 0.14 0.21 0.31 0,22 0.22 0.24 0.23 0,25 0.17 0,12 0,17 0,16 0.16 0,3.5 0,39Material de Transporte 0,69 0,96 1,09 1,16 1,63 1,94 2,66 4,55 4,76 4,36 4.00 5,83 5.92 2,88 1,33 1.43 1,89 1.09 2,31 3,2'7Material de Construção
DIversos 4,70 3,18 3,40 3,77 4,32 3,48 4,00 4,58 4,75 5.04

lens Não Classificados: 5,96 0,05 0.05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 5,92 5,86 4,68 4,45 1,94 2,11 2,62 2,50 3,63 3,67
Total: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 )00.00 0,06 0.05 0,05 0,04 0,02 0,02 0.03 0,03 0.Q3 0.05

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: Dados primários do MF/SEEF, in: Vi11e1a, pago 435-6.
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TABELA V .17

BRASIL - DIVIDA EXTERNA E BALANÇA COMERCIAL
1889-1945

Saldo da Balança Dívida Externa (1.000 Libras)

Anos
Comercial Novos Pagarnen tos

Saldo em
(1.000 libras) Empréstimos Circulação •

(a) (b) (c) (d)

1889 4.550 19.837 9.028 31.104
1890 2.363 1.527 30.897
1891 1.571 1.627 30.578
1892 4.552 1.694 30.180
1893 5.792 3.710 2.720 33.487
1894 3.345 2.006 32.929
1895 3.374 7.442 3.094 39.817
1896 453 1.000 2.439 40.203
1897 2.893 2.000 3.710 40.460

1898 1.483 8.614 2.652 47.500
1899 2.982 1.571 46.303
1900 11.754 1.160 45.597
1901 19.245 18.069 1.978 63.449

1902 13.158 2.584 63.222
1903 12.675 8.500 3.920 71.301
1904 13.515 2.062 3.793 72.900
1905 14.813 6.800 4.807 79.043

1906 19.855 10.290 5.976 88.675

1907 ·13.649 5.650 7.087 92.265
1908 8.664 23.750 14.168 112.618
1909 26.585 4.300 9.617 114.704

1910 15.220 18.200 12.793 129.279

1911 14.017 9.900 14.138 133.203

1912 11.224 4.200 12.334 132.545

1913 - 1.715 19.620 14.997 145.252
1914 11.330 18.702 9.454 162.006
1915 23.863 3.530 7.594 162.919

1916 16.093 1.158 6.953 162.642

1917 18.521 9.~19 159.564

1918 8.351 346 13.748 154.697

1919 45.521 2.019 11.110 153.442

1920 - 6.023 10.065 151.354

1921 622 20.336 10.781 170.387

1922 17.708 17.717 11.297 186.396

1923 21.151 11.027 184.461

1924 24.235 10.278 182.702

1925 18.4 32 3.082 10.252 184.0U1

1926 14.378 29.246 15.078 211.474

.1927 9.055 26.622 15.955 235.206

1928 6.757 25.293 18.696 255.988

1929 8.178 2.877 19.175 253.305

1930 12.127 20.000 21.642 267.173

1931 20.788 18.359 20.590 276.985

1932 14.886 16.663 269.449

1933 7.658 5.134 267.449

1934 9.773 6.968 285.040

1935 5.581 7.752 259.802

1936 9.003 7.863 253.657

1937 1.922 8.477 243.725

1938 29 243.725

1939 5.497 243.725

1940 48 3.132 242.309

194\ 15.014 3.981 240.558

1942 35.239 3.987 232.869

19·0 31.404 3.887 227.256

1944 32.766 18.822 190.010

1945 43.731 10.685 176.407

Fonte: Villela, pp. 437-8.
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TABELA V. 18

BRASIL - DíVIDA EXTERNA E BALANÇA COMERCIAL, SALDOS ACUMULADOS
1822/88-1945

Valores em E 1.000

Receita Desposa Saldo da Balança
Anos Acumulada Acumulada Comercial

(Acumulado)

1822/88 49.155 63.711 45.689
1889 68.992 72. 738 50.239
1890 74.265 52.602
1891 75.891 54.173
1892 77.585 58.725
1893 72.702 80.305 64.517
1894 82.311 67.862
1895 80.144 85.405 71.236
1896 81.144 87.844 71.689
1897 83.144 91.554 74.582
1898 91.758 94.206 76.065
1899 95.777 79.047
1900 96.937 90.801
1901 109.827 98.916 110.046
1902 101.500 123.204
1903 118.327 105.420 135.879
1904 120.389 109.213 149.394
1905 127.189 114.020 164.207
1906 137.479 119.996 184.062
1907 143.129 127.083 197.711
1908 166.879 141.251 206.375
1909 171.179 150.868 232.960
1910 189.379 163.661 248.180
1911 199.279 177.799 262.197
1912 203.4 79 190.133 273.421
1913 223.099 205.131 271.706
1914 241.802 .214.584 283.036
1915 245.332 222.178 306.899
1916 246.490 229.132 322.992
1917 238.750 341.513
1918 246.836 252.228 349.864
1919 248.855 263.338 395.385
1920 273.402 389.362
1921 269.191 284.184 388.740
1922 286.908 295.481 406.448
1923 306.508 427.599
1924 316.785 451.834
1925 289.990 327.037 470.266
1926 319.236 342.115 485.004
1927 345.858 358.070 494.059
1928 371.150 376.767 500.816
1929 374.027 395:942 508.994
1930 394.027 417.584 521.121
1931 412.387 438.174 541.909
1932 454.836 556.795
1933 459.970 564.453
1934 466.938 574.226
1935 474.690 579.807
1936 482.553 588.810
1937 491.029 590.732
1938 491.029 590.761
1939 491.029 596.258
1940 494.161 596.210
1941 498.142 611.224
1942 502.130 646.463
1943 506.016 677.867
1944 524.839 710.633
1945 535,524 754.364

Fonte: Villela, pp. 439-40.
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TABELA V, 19

RELAÇÕES DE TROCA - 1901 - 1919

BASE: 1901 = 100

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO RELAÇÃO TRO CAPACIDADE

ANOS CAS
IMPORTAR

a b c d
QUANTUM PREÇOS QUANTUM PREÇOS e= b/d f = axe

1901 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1902 96,6 88,5 104,0 -101,0 87,6 97,6

1903 94,3 91,5 106,4 102,0 89,7 96,2

1904 82,6 109,1 108,0 105,6 103,3 87,2

1905 89,2 89,5 126,8 79,9 112,0 99,9

1906 105,6 88,1 l32,9 83,8 105,1 111,0

1907 112,7 88,8 152,3 94,4 94,1 106,0

1908 100,1 82,0 l35,2 93,4 87,8 87,9

1909 108,7 108,8 144,6 91,2 119,3 129,7

1910 86,9 125,8 180,5 88,0 143,0 124,3

1911 90,3 129,5 198,6 89,0 145,5 131,4

1912 98,4 l32,5 235,9 89,7 147,7 145,3

1913 104,3 110,2 232,2 96,6 114,8 119,7

1914 92,8 94,6 126,5 99,0 95,6 88,7

1915 123,6 97,9 96,6 l34,3 72,9 90,1

1916 109,7 121,3 105,4 171,3 70,8 77,7

1917 116,1 119,7 83,9 222,8 53,8 62,5

1918 96,7 l36,6 84,6 260,0 52,6 50,9

1919 130,2 194,6 123,1 240,9 80,8 105,2

Fonte: Tabela elaborada com base nos dados de:
Villela, Anniba1 Villanova e Suzigan, Wilson. política
do Governo e Crescimento da Economia Brasileira, p.427



TABELA V.20

RELAÇÕES DE TROCA - 1920-1959

BASE: 1920 = 100

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO RELAÇÃO CAPACIDADE
ANOS - b d TROCAS IMPORTARa c

QUANTUM PREÇOS QUANTUM PREÇOS e= b/d f = axe

1920 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1921 99,3 98,6 67,9 119,8 82,3 81,7
1922 105,6 126,3 85,0 93,0 135,8 143,4
1923 114,7 164,3 101,0 107,0 153,5 176,1
1924 104,7 211,6 133,1 100,0 211,6 221,5
1925 102,2 222,1 152,8 106,6 209,5 214,1
1926 101,0 181,0 149,6 86,8 208,5 210,6
1927 111,9 186,4 147,8 105,9 176,0 196,9
1928 108,7 209,0 171,8 103,0 202,9 220,5
1929 114,5 193,2 171,0 104,0 185,8 212,7
1930 120,3 138,5 108,7 112,1 123,5 148,6
1931 134,0 145,3 80,8 120,8 120,3 161,2
1932 93,1 158,2 72,8 100,4 157,6 146,7
1933 116,1 139,2 100,7 103,2 134,9 156,6
1934 126,3 156,8 105,7 113,0 138,7 175,2
1935 134,2 174,7 102,1 179,8 97,2 130,4
1936 145,1 193,4 105,7 191,5 101,0 146,5
1937 139,8 210,6 126,7 200,4 105,1 146,9
1938 169,4 172,6 114,6 216,4 79,7 135,0
1939 181,2 179,2 110,4 212,8 84,2 152,6
1940 146,9 194,3 95,1 246,8 78,7 115,6
1941 162,1 238,0 97,2 268,7 88,6 143,6
1942 141,8 306,1 66,1 332,1 92,2 130,7
1943 152,2 335,7 78,8 365",1 91,9 139,9
1944 152,0 415,6 94,9 391,5 106,2 161,4
1945 148,7 479,0 101,3 396,2 121,0 179,9
1946 192,9 544,1 135,2 452,8 120,2 231,9
1947 184,2 641,0 218,4 494,5 129,6 238,7
1948 192,7 644,0 188,5 528,7 121,8 234,7
1949 178,3 646,8 193,6 503,6 128,4 228,9
1950 151,0 944,4 217,2 442,5 213,4 222,2
1951 161,0 1.156,6 319,0 552,3 209,4 337,1
1952 131,5 1.134,4 289,5 610,4 185,8 244,3
1953 145,5 1.121,0 200,1 588,7 190,4 277 ,O
1954 123,9 1.336,4 269,0 543,2 246,0 304,8
1955 142,2 1.061,5 213 ,5 547,0 194,0 275,9
1956 152,3 1.031,7 210,0 524,9 196,5 299,3
1957 1'44,2 1.022,6 256,0 519,8 196,7 283,6
1958 136,8 963,3 240,5 502,8 191,6 262,1
1959 160,1 848,7 270,6 553,8 187,0 299,4

•

FONTE: Tabela elaborada com base nos dados de:
Fundação Getúlio Vargas (Estrutura do Comércio do Brasil 1920-1964 - vo1.
II),



TABELA V. 21

RELAÇÕES DE TROCA - 1960 - 1982

BASE: 1960 = 100

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO RELAÇÃO CAPACIDADE
ANOS TROCAS

a b c d IMPORTAR
QUANTUM PREÇOS QUANTUM PREÇOS e= b/d f= axe

1960 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1961 105,8 105,0 98,1 101,7 103,2 109,2
1962 104,4 91,6 98,1 102,5 89,4 93,3
1963 121,3 91,3 96,3 105,0 86,9 105,4
1964 103,4 109,3 84,6 101,7 107,5 111,1
1965 113,7 110,4 73,2 103,0 107,2 121,9
1966 129,6 105,8 97,2 105,3 100,5 130,2
1967 123,5 105,5 105,4 107,6 98,0 121,0
1968 141,8 104,2 130,2 110,8 94,0 133,3
1969 161,3 107,1 135,7 108,6 98,6 159,0
1970 166,2 121,1 163,2 110,7 109,4 181,2
1971 176,1 116,8 199,0 115,2 101,4 178,6
1972 224,3 132,0 241,5 122,9 107,4 240,9
1973 257,6 181,6 292,0 153,9 118,0 304,0
1974 262,6 228,8 394,6 237,0 96,5 253,4
1975 289,1 228,8 373,8 244,7 93,5 270,3
1976 292,5 263,9 370,3 251,4 105,0 307,1
1977 294,1 322,1 342,6 261,4 123,2 362,3
1978 345,0 288,8 378,9 267,9 107,8 371,9
1979 363,5 325,3 392,3 334,6 97,2 353,3
1980 446,7 344,6 392,6 428,4 80,5 359,6
1981 537,3 324,3 340,5 475,9 68,1 365,9
1982 482,6 306,3 308,0 458,7 66,8 322,4

Fonte: Tabela elaborada com base nos dados de:
Conjuntura Econômica FVG (Colunas 1,13,25 e 39 dos índi
ces do Comércio Exterior - vários números).
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